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SPECIAL
SPARANGHELUL DEZASTRULUI

C~mpiile terorii,
noul comer] cu
sclavi \n Europa (II)
Adrian Mogo[, Petru Zoltan, Doru Cobuz –
Rom~nia, Vitalie C`lug`reanu – Moldova [i
Vlad Lavrov – Ucraina
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`.

R

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.
RE}ELE ROMÅNE{TI DIN SUD {I NORD
|n c~teva sate din Prahova, aproape 20 de victime ne-au declarat c` mai mul]i indivizi au
venit \n 2008 s` caute [omeri doritori s` se
deplaseze la Bucure[ti [i apoi la Praga ca s`
munceasc`.
Gabriel Lauren]iu Ni]` are 38 de ani [i e
patron de firme. A fost arestat \n septembrie
2008 \n Rom~nia [i identificat ca fiind liderul
grup`rii care ac]iona \n sudul ]`rii. Procesul
este pe rol, dar la jum`tatea acestei luni a fost
l`sat liber, urm~nd s` fie judecat \n stare de libertate. Ionu] Mateescu, avocatul s`u, a precizat c` clientul s`u a fost doar angajatul unei
firme cehe[ti [i c` nu f`cea altceva dec~t s`
[ofeze pe rela]ia Rom~nia – Cehia transport~nd
muncitori cu un microbuz. „F`cea asta, pentru
c` [tia limba ceh`. Procurorii nu au destule
dovezi, doar declara]iile a 36 de victime, ceea ce
nu este suficient pentru o condamnare“, a
declarat Mateescu. Procurorii rom~ni au identificat 50 de victime ale re]elei din sud, printre
care [i doi adolescen]i de 16 [i 17 ani. To]i ace[ti
oameni au ajuns, conform anchetatorilor, pe
planta]iile de sparanghel ale BSK din Hostín u
Vojkovic. |n nordul ]`rii, \ntr-o zon` s`rac` din
jude]ul Boto[ani, zece oameni cu care am stat
de vorb`, victime ale sclaviei, l-au men]ionat
pe Lauren]iu Drang` ca fiind racolatorul lor.
Drang` a fost arestat \n martie 2009 ca fiind
capul re]elei din nord [i acuzat c` i-ar fi oferit
lui Bentsa 120 de oameni. Nici unul dintre
avoca]ii care l-au ap`rat pe Drang` nu mai face
acest lucru. Procurorul de caz a declarat c` racolatorul a fost eliberat de cur~nd, urm~nd s`
fie judecat [i el \n stare de libertate, exact ca
Ni]`. |ncerc`rile noastre de a da de Drang` au
e[uat. Legat de re]eaua din nord, pe lista re]elei
de crim` organizat` \ntocmit` de procurori
este men]ionat [i un alt ucrainean, Nurdy Antaev. Acest nume a ap`rut [i \n timpul unei
discu]ii dintr-un bar din Tiraspol, capitala
Transnistriei, atunci c~nd am stat de vorb` cu
patru oameni care s-au spetit \n Cehia. La unison, ei au spus c` au lucrat pe planta]ii de sparanghel, dar nu [tiu nici numele firmei pentru
care au lucrat, nici denumirea locului. To]i
patru au suferit aceea[i dram` ca [i rom~nii.
Sa[a Todirk` a precizat c` Antaev [i Oksana
Golubeva, o femeie cam de 50 de ani, conduc
\mpreun` o afacere cu sclavi. Ceilal]i trei i-au
\nt`rit vorbele [i au povestit cum au fost du[i la
casa fratelui Oksanei Golubeva din Odessa [i

Depozitul de sparanghel din Hostín u Vojkovic, din Cehia, era pustiu.
Doar paznicii \[i mai f`ceau veacul pe acolo

Bohaemer Spargel Kultur – BSK are obloanele trase
mai apoi au fost transporta]i \n Cehia. Antaev
[i Golubeva sunt ni[te necunoscu]i pentru
autorit`]ile moldovene [i transnistrene.
Am \ncercat s` d`m de cei doi la Odessa, acolo
unde l-am localizat pe fratele mai \n v~rst`
al celei din urm`. C~nd l-am \ntrebat despre
afacerile Oksanei, el s-a mul]umit s` tr~nteasc`
poarta [i ne-a amenin]at cu o pu[c`.
FIRMå CU {TAIF
Planta]iile de sparanghel din Hostín u
Vojkovic p`reau a fi p`r`site c~nd am trecut pe
acolo \n luna mai. BSK a fost \nfiin]at` \n 1995
[i cultiv` sparanghel pe 129 de hectare. |n
curtea fermei, c~teva silozuri goale [i o m~n`
de tractoare parc` preg`tite s` intre \n c~mp.
Un singur om, paznicul, era acolo a[tept~ndu-[i
schimbul. Voiam s` st`m de vorb` cu Michal
Cervenka, agronomul firmei, \ns` nu l-am
g`sit. Acesta spusese \ntr-un interviu c` BSK
export` produse pe pia]a german`, olandez`,
dar [i \n Cehia, \n re]eaua de supermarketuri
Tesco. |n 2006, el a declarat pentru un site de
agricultur` www.agroweb.cz c` for]a de munc`
de la BSK, aproape 200 de oameni, provine din
afara ]`rii, \n special din Europa de Est. Dar
\ntregul proces de recoltare era supravegheat

de un specialist care venea tocmai din Olanda.
L-am rugat pe paznic s` ne pun` \n leg`tur` cu
Cervenka, \ns` dup` ce a dat c~teva telefoane,
a spus c` agronomul nu este disponibil. Nici
m`car nu a vrut s` ne dea num`rul de telefon
al acestuia. Urm`torul popas a fost la sediul
Procint, firma care de]ine \n propor]ie de 100%
BSK, aflat pe Strada Zandberg \n ora[ul Helden
din sud-estul Olandei. La num`rul 15, nici urm`
de vreun semn al Procint. |n schimb, acolo
func]iona firma Teboza Holding. Leg`tura dintre Procint [i Teboza este Will Teeuwen, patronul [i managerul ambelor firme, ambele companii fiind mari cultivatoare de sparanghel. Un
alt manager al Procint este Fernando Mora Figueroa Domecq, un septuagenar spaniol, care
conduce un imperiu, care se \ntinde din Spania
p~n` \n Olanda [i Marea Britanie, \n domeniul
agriculturii prin firmele sale: Grupo Carrizuelo
Investment, Complejo Agricola SA, Inversora
y Comercial SA, Agricola Conagralsa S.L.
HABAR N-AVEAM CE SE |NTÅMPLå!
C` Teboza nu este o firm` necunoscut` \n
Olanda o arat` [i site-ul firmei. Teboza a
c~[tigat \n 2006 prestigiosul Prix d’Sparanghel
[i are clien]i restaurante de lux din Maastricht,

Rotterdam [i Waalre, dar [i un hotel de cinci
stele din Amsterdam. Din februarie 2009,
firma a intrat [i pe pia]a japonez`. Mai mult,
sponsorizeaz` dou` echipe de fotbal care
activeaz` \n diviziile inferioare ale campionatului olandez. Conform datelor de la Registrul
Comer]ului din Olanda, Procint a fost \nfiin]at`
\n 1987, fiind o firm` specializat` pe importul
[i comer]ul cu sparanghel, [i este o afacere de
m`rime medie. |n 2005 a v~ndut sparanghel \n
valoare de 800.000 euro. C~nd am ajuns la
Helden, Will Teeuwen nu era disponibil pentru
o discu]ie, dar a r`spuns \ntreb`rilor legate de
problema ceh` ulterior prin e-mail. „Inten]ia
companiei noastre este ca muncitorii s`
lucreze la ferma noastr` cu pl`cere, astfel \nc~t
s` se \ntoarc` [i \n anii urm`tori“, a precizat el.
|n ceea ce-i prive[te pe Bentsa [i Dublenych, cei
doi ucraineni aresta]i \n Cehia pentru trafic de
persoane, Teeuwen a men]ionat c` ace[tia au
venit la sediul BSK [i [i-au oferit serviciile, prin
firma Bear Loging, care era \nregistrat` legal.
„Personal nu i-am \nt~lnit niciodat` pe ace[ti
domni“, a ad`ugat Teeuwen. Firma olandezului
nu a avut niciodat` contact direct cu muncitorii, care erau exclusiv problema Bear Loging,
compania care aranja cazarea [i alte facilit`]i
pentru oameni care lucrau la c~mp. „Politica
noastr` este s` nu intervenim \n afacerile
interne ale unei firme partenere, din moment
ce managerii acesteia poart` \n totalitate
r`spunderea pentru ac]iunile lor“, a explicat
Teeuwen, ]in~nd s` adauge c` managerul ceh
al BSK era interfa]a \n rela]ia cu Bentsa. Dup`
arestarea celor doi ucraineni, BSK a \ncetat
orice rela]ie cu Bear Loging. „Am aflat despre
aceste abuzuri numai dup` ce Poli]ia a \nceput
ancheta, iar noi am oferit toate datele pe care
oficialii ni le-au cerut“, a mai spus Teeuwen. Pe
de alt` parte, Ian Hutchins, purt`torul de
cuv~nt al Tesco, ne-a precizat de la sediul central din Londra c` lan]ul de supermarketuri nu
a avut ca furnizor direct BSK. Totu[i, el ad`ugat:
„Investiga]ia noastr`, a Tesco, ini]ial` a confirmat c` cei doi furnizori din Cehia au avut \n
trecut rela]ii contractuale cu BSK [i c` acum se
fac cercet`ri pentru a afla toate datele“.
E CINEVA ACOLO, SUS!
Fo[ti sclavi, cum este Chiriac, nu au primit
nici o compensa]ie pentru suferin]ele
\ndurate. El \ncearc` acum s`-[i refac` via]a,
mai ales c` \nainte de a pleca \n Cehia [i-a
v~ndut toate caprele ca s` fac` rost de bani
s` ajung` \n Cehia. „Niciodat` nu o s`-mi mai
p`r`sesc c`su]a mea s` lucrez \n str`in`tate!
Mi-a ajuns ce-am p`]it! Sper doar ca fata mea
s` treac` peste acel co[mar. Poate e cineva
acolo, sus, care s`-i judece!“, a spus aproape
pl~ng~nd Chiriac, ar`t~nd spre cer.
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