Nemzetközi Szolidaritási
Reflexió
Boldogasszony Iskolanővérek
Ember kereskedelem nőkkel és leányokkal

2016. július

Bevezetés
„Az Úr (…) elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört
szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.” Iz 61,1
„Minden ember, férfi és nő, fiú és lány Isten képére teremtetett. Isten a szeretet és a szabadság,
amely az emberek közötti kapcsolatokban nyilvánul meg és minden ember szabad, és Isten
szándéka szerint a többiek javát szolgálva, egyenlően és testvériségben kell élnie. Minden ember
egyenlő és ugyanaz a szabadság és ugyanaz a méltóság illeti meg….. Ezért kijelentjük, ….. hogy
a modern rabszolgaság, legyen az emberkereskedelem, kényszermunka és prostitúció, továbbá
szervkereskedelem, az emberiség ellen elkövetett bűn. Áldozatai az élet minden területén
megtalálhatók, de leggyakrabban a legszegényebbek és legsebezhetőbb testvéreink között.
Őértük…. tesszük ezt a nyilatkozatot.” (Ferenc Pápa beszéde a modern rabszolgaság ellen szóló – számos vallási
vezetővel közösen megfogalmazott – nyilatkozat aláírásakor, 2014. december 2.)

Imádságra hívás
Kegyelmes Isten, felemeljük hangunkat fájdalmas imánkban minden testvérünkért, akik
modernkori rabszolgák, mert ők a te szeretett lányaid és fiaid. Ezért ma különösképpen azokat
emeljük fel hozzád, akik a legsebezhetőbbek az ember kereskedelem áldozatai közül – a nőket
és a gyermekeket. Ismerhesse meg valamennyi áldozat gyógyító erődet és igazságosságodat.
Azért is imádkozunk, hogy vezesd az emberkereskedőket bűnbánatra és megtérésre. A fiad,
Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.

Tapasztalatok
Aminata édesapja egy gyémántbányában történt balesetben halt meg, édesanyja epilepsziás, ami
tönkreteszi egészségét és életminőségét. Egy gyógyfüves kezelte az anyát, de amikor már nem
tudta a kezelés díját kifizetni, Aminatát adták el neki adósrabszolgaként. Ennek kitételei magába
foglalták a szex-rabszolgaságot és házimunkát. Aminata 13 éves volt, amikor a helyi hatóságok
a World Hope International TIP Recovery Centre („Remény” nemzetközi humanitárius
szervezet rehabilitációs központja) elé vitték az ügyét Sierra Leonéban. Az ottani munkatársak
ápolták fizikai és lelki problémáit, mialatt megpróbált édesanyjának orvosi ellátást szerezni.
(Forrás: World Hope International)
Flor két állást vállalt Mexikóban, hogy el tudja tartani három gyermekét. Varrásoktatója azzal a
nagy lehetőséggel kereste fel Flort, hogy varrónői állást kaphat az USA-ban. A munka azzal járt,
hogy gyermekeit határozatlan ideig édesanyjánál kellett hagyni. A határon a „coyote”
(= prérifarkas, embercsempész) a két nőt Los Angelesbe vitte. Amikor megérkeztek, elkobozták
a papírjaikat. Őt és oktatóját egy gyárba vitték, és arra kényszerítették, hogy túlórázzanak;
hajnali 4 órakor kezdték a munkát. A munkaidő leteltekor Mónika takarította ki az egész gyárat.
Fizikai erőszaknak vetették alá és nem engedték meg, hogy elhagyja a gyárat kíséret nélkül.
Negyven napos fogság után Flor megszökött. Engedélyt kapott, hogy egyedül menjen
templomba, és kapcsolatot teremtett a Koalíció a Rabszolgaság és Emberkereskedelem
Eltörlésére (CAST) nonprofit szervezettel. (YES Magazin, 2013. szeptember)
Az embercsempészet áldozatai számára létrehozott Baltimore-központú menekült-táborban a
Szamaritánus Nők egyik munkatársa éppen befejezte prezentációját egy tizenegyedikes

hittanórán. Egy diák jelentkezett és a következőt adta elő: „Egy helyi bevásárlóközpontban
voltam egy barátommal néhány hete. A barátom vietnámi és nagyon csinos. A barátnőm
édesanyját vártuk, hogy kijöjjön az egyik üzletből a központ egyik meglehetősen kieső részén.
Egy férfi odajött hozzánk mondván, hogy egy modellügynökség részére toboroz. Azt mondta a
barátomnak, hogy tökéletesnek látszik a következő munkára. Elővette a névjegykártyáját, és azt
mondta, hogy ha érdekli, legjobb lenne, ha már most vele menne az ügynökségre, mielőtt valaki
más kapja meg a munkát. Az iskolai órarendet figyelembe véve tudnának dolgozni. A barátom
azt mondta, hogy meg kell kérdeznie édesanyját, erre a férfi egy pillanat alatt eltűnt. Lehet, hogy
ez egy emberkereskedő volt, épp itt, a saját bevásárlóközpontunkban? (Keresztény igazságosság óra,
Notre Dame Intézet, Baltimore, MD)

Reflexió
Az embercsempészet nem új keletű számunkra. Mi, Boldogasszony Iskolanővérek
hagyományosan sürgős választ adunk az ínségekre. 1858-ban alapítónk, Jézusról nevezett
Boldog Terézia elfogadta egy misszionárius kérését – aki hét fiatal szudáni lányt vásárolt egy
kairói rabszolgapiacon –, hogy befogadja őket; menedéket adott nekik és segítette őket
felépülésükben. Szívesen látták őket a müncheni Anyaházban, ahol emberi méltóságukat
megillető fizikai és lelki támogatást kaptak. (Corporate Stance Against Human Trafficking –Testületi Kiállás az
Emberkereskedelemmel szemben, Atlantic-Midwest Tartomány, 2015. december)

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint világméretekben 20,9 millió áldozata van
az embercsempészetnek:
 68% a kényszermunka foglya
 26% gyermek
 55% nő és leány.
A nőkkel és gyermekekkel szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem a
világ leggyorsabban növekvő bűnügyi üzletága. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése
szerint a kényszermunka és emberkereskedelem világméretekben 150 milliárd dolláros üzlet.
(forrás: Equality Now/Egyenlőség most)

Mi szólít meg ebben a reflexióban?

Cselekvés







Vásárolj fair trade (tisztességes úton előállított)
árucikkeket, amikor csak lehetséges. Ellenőrizd, hogy az
általad vett áru kényszermunka felhasználásával készülte: www.goodguide.com
Keress környékeden olyan központot, ahol az
emberkereskedelem áldozatai menedéket találnak. Mit
tehetsz te?
Tudj meg többet az emberkereskedelemről – globálisan
és környezetedben. Ismereteidet oszd meg másokkal.
Imádkozz az emberkereskedelem áldozataiért.

Záró imádság
Teremtő Isten, szeretettel teremtettél minket és mindannyiunk adományként kapta a szabadságot
abban a tudatban, hogy a gyermekeid vagyunk. Add, hogy könyörületességgel és együttérzéssel
legyünk testvéreink irányába, akik szabadságukat vesztették az emberkereskedelem által.
Együttérzésünk késztessen arra, hogy szóljunk azok nevében, akik nem tudnak szólni és azon
munkálkodjunk, hogy megváltoztassuk azokat a rendszereket és struktúrákat, amelyek

megengedik az emberkereskedelem létét. Hálásak vagyunk azért, hogy igazságosságra hívsz,
hogy mindenkinek „életük legyen, és bőségben legyen”. (Jn 10,10) Amen.
Készítette a Shalom Klub, Notre Dame Intézet, Baltimore, MD (Kathleen Jager, SSND, moderátor)
a Nemzetközi Shalom Hivatal, Róme, Olaszország részére
Az elülső grafika Gen Cassani SSND nővér terve alapján, SSND; Akvarell térkép: Elena Romanova

