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SPECIAL
SPARANGHELUL SUFERIN}EI

C~mpiile terorii,
noul comer]
cu sclavi \n
inima Europei (I)
R

Spargel Kultur – BSK, o firm` ceh` de]inut` de o companie
olandez`, Procint B.V. Nici unul dintre ei nu a fost pl`tit [i
hr`nit decent. Acum, victimele sunt fericite c` au reu[it s`
evadeze. O investiga]ie \nc` \n desf`[urare a poli]iei cehe [i
rom~ne legat` de munca for]at` pe c~mpurile BSK a scos la
iveal` faptul c` peste 300 de rom~ni au fost ]inu]i captivi [i
for]a]i s` munceasc` acolo \n ultimii trei ani. De asemenea,
probe recente arat` c` romi bulgari, dar [i ucraineni [i
moldoveni au muncit acolo de poman`. I-a luat poli]iei cehe
doi ani p~n` s` fac` un raid, \n februarie 2009, la ferma BSK [i
\n \mprejurimile acesteia dup` ce a fost informat` despre
nereguli tocmai \n 2007. Raidul a dus la eliberarea ultimilor
muncitori care mai erau acolo, dar [i la dezmembrarea unei
re]ele de crim` organizat` care i-a \nrobit pe oameni.

300 DE CAPTIVI
Investiga]ia noastr`, care a durat trei luni, f`cut` \n Rom~nia,
Cehia, Moldova, Transnistria, Ucraina [i Olanda dezv`luie
modul \n care organiza]ii criminale conduse de ucraineni au
recrutat timp de mai mul]i ani sute de victime pentru a munci
ca sclavi \n regiunea ceh` Boemia. Toate aproape cele 40 de victime cu care am stat de vorb` au fost duse \n 2007 [i 2008 pe
c~mpurile de sparanghel ale unei ferme din localitatea Hostín
u Vojkovic. To]i ace[ti oameni au trudit pentru Bohaemer

PAZNICI UCRAINENI
Cele mai multe dintre victimele cu care am stat de vorb` l-au
identificat pe Vasyl Bentsa, patronul ucrainean a unei firme
cehe de recrutare – Bear Loging, ca [eful celor care i-au ]inut
captivi. Poli]ia ceh` l-a arestat pe Bentsa \n februarie, procesul
fiind acum \n desf`[urare. Am contactat biroul de avocatur` al
lui Jiﬁi Teryngel, unul dintre avoca]ii care-l reprezint` pe
ucrainean, dar r`spunsul a fost c` nu se face niciun comentariu legat de un proces care nu este finalizat. Firma lui Bentsa,
Bear Loging, era cea care avea un contract semnat cu BSK pentru asigurarea de for]` de munc`. Will Teeuwen, managerul
BSK, a declarat c` el a aflat despre condi]iile \n care tr`iau [i
munceau oamenii abia dup` arestarea lui Bentsa. „Nu a existat
nici un contract de munc` \ntre BSK [i muncitorii rom~ni, bul-
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Oamenii am`r~]i din estul Europei sunt ademeni]i s`
munceasc` \n Cehia, dar ajung s` munceasc` for]at. Unii
dintre gangsterii care i-au folosit sunt acum judeca]i, dar nu
exist` nici un semn c` acest tip de comer] cu oameni se va
termina vreodat`.
estaurante preten]ioase din Berlin sau din Amsterdam
servesc sparanghel cules de pe c~mpurile din Cehia, dar
nici unul dintre cei care comand` a[a ceva nu are nici
cea mai vag` idee c` m~ncarea din farfuria sa a ajuns acolo ca
urmare a muncii \mpov`r`toare a sclavilor moderni. B`rba]i
sau femei din ]`ri s`race au fost tra[i pe sfoar` [i sub diferite
pretexte au fost ]inu]i captivi, b`tu]i [i amenin]a]i de paznici
\narma]i dac` \ndr`zneau s` cear` m~ncare, s`-[i cear` salariul
sau dac` \ncercau s` scape.

gari sau moldoveni. Acesta era \ntre Bear Loging, contractorul,
[i oameni“, a declarat Teeuwen. Firmele sale export`
sparanghel [i alte legume din Spania [i Italia p~n` \n Marea
Britanie sau Japonia, [i nu numai. Produsele BSK sunt puse la
v~nzare \n Germania, Olanda, dar [i \n supermarketuri din
Cehia cum ar fi lan]ul Tesco, un gigant mondial \n domeniu.
SALARII NU, BåTåI DA
Corina Rahoveanu st` \n fa]a casei socrilor ei, o colib` \ntr-un
mic sat din Prahova. Are aproape 30 de ani [i leag`n` un copil
\n bra]e, \n timp ce al]i doi roiesc \n jurul ei. Ea [i copiii tr`iesc
\ntr-o \nc`pere f`cut` din chirpici, lipit` de casa socrilor.
Dorind s` c~[tige ceva bani, Corina a plecat anul trecut s`
munceasc` la sparanghel pe planta]iile din Cehia, acolo unde
erau deja b`rbatul s`u [i cei doi cumna]i. Un individ care f`cea
parte dintr-o re]ea ce c`uta [omeri de-a lungul [i de-a latul ]`rii
a fost cel care a recrutat-o pentru munc`. Ulterior, anchetatorii
au observat c` personajul f`cea parte dintr-o re]ea care ac]iona
\n sudul ]`rii [i care se subordona lui Bentsa. |mpreun` cu al]i
[omeri atra[i de mirajul unui loc de munc` decent, ea a fost
dus` cu un microbuz la Praga. Aici, c~]iva ucraineni \i a[teptau
[i apoi \i transportau pe nou-veni]i la locurile de munc`. „C~nd
am ajuns acolo, am v`zut \n ce hal era b`rbatu’-meu [i
cumna]ii. Erau b`tu]i [i \nfometa]i. A trebuit s` muncesc [i
duminicile, iar c~nd am refuzat am fost amenin]at` cu b`taia“,
spune Corina. Ea nici acum nu a uitat cum trebuia s`
munceasc` la sparanghel sub supravegherea ucrainenilor
\narma]i. Ace[tia aplicau instantaneu b`t`i crunte celor care \[i
cereau banii, sau care protestau \mpotriva orelor lungi de

