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Bevezetés
Az emberkereskedelem megdöbbentő támadás az emberi méltóság ellen, és az alapvető emberi
jogok durva megsértése. … Ezek a helyzetek sértik azokat az alapvető értékeket, amelyeken
minden kultúra és nép osztozik, az értékeket, amelyek az emberi természetben gyökereznek Az
emberkereskedelem ijesztő növekedése az egyik legégetőbb politikai, társadalmi és gazdasági
probléma, amely együtt jár a globalizáció folyamatával; komoly veszélyt jelent az egyes
nemzetek biztonságára és megkérdőjelezi a nemzetközi igazságosságot, ami elfogadhatatlan. (II.
János Pál pápa leveléből a 2002-es “Twenty-First Century Slavery (21. századi rabszolgaság) - The Human Rights
Dimension to Trafficking in Human Beings” konferenciára )

Ferenc pápa, az Evangelii Gaudiumban kijelenti: “Mindig nagy fájdalommal töltött el azoknak a
helyzete, akik az emberkereskedelem különböző formáinak áldozatai lettek. Szeretném, ha
meghallanánk Isten kiáltását, aki mindannyiunktól megkérdezi: ‘Hol van a testvéred?’ (Ter 4,9).”
Hol van a rabszolga testvéred, akit naponta meggyilkolsz rejtett kis üzemedben, a prostitúciós
hálózatban, koldulásra kényszerített gyermekekben, azokban, akiknek titokban kell dolgozniuk,
mert nincs törvényes munkaviszonyuk? Ne tegyünk úgy, mintha észre sem vennénk mindezt!”
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Imádságra hívás
Élet Teremtője, amint őseink, Mózes és Áron bátran kiálltak a fáraóval szemben, és szót emeltek
a héber rabszolgákért, segíts nekünk, hogy megismerjük és kiálljunk testvéreinkért, akik az
emberkereskedelem bűnének áldozatai. Imádkozunk és kérünk, hogy halld meg néped kiáltását.
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Felnőttek és gyermekek kényszerunkában és szexrabszolgaként: 21 millió fő
Országok megfelelő jogvédelem nélkül az emberkereskedelem megakadályozására: 147
Az emberkereskedelem áldozatainak 79%-a nő
Országok, amelyek az emberkereskedelem megakadályozására törvényeket hoztak vagy
módosítottak: 30
Kényszermunka által termelt haszon: 150 milliárd US dollár (Statisztikai forrás:
Külügyminisztérium és UNICEF).

“A hosszú munkanapok legyengítettek és kimerítettek minket… mindig fáradtnak és nagyon
zavartnak éreztem magam, mert a felügyelők folyamatosan szidtak, hogy hanyagul végzem a
munkám. A fejem és a lábam is fájt. Egyáltalán nem szerettem a gyárban dolgozni.” – Egy húszéves
dalit lány, aki az indiai Tamil Naduban textilgyári munkásként napi 12 órában dolgozott. (U.S. Catholic Sisters Against
Human Trafficking/Katolikus Nővérek az Emberkereskedelem ellen)

“Megmondták, hogy mi lenne belőlem, ha bárkinek elmondom. Azt mondták, hogy megtudnák,
hogy hol lakom, tudnák kik a tanáraim, hová járok iskolába, és mindent tudnának rólam. Sehogy
sem tudnám megvédeni magam. 14 évesen nem tudtam, mit kezdjek.“ – Egy amerikai lány, akit egy
barátjának az apja adott el szexrabszolgaságra kényszerítve Floridában.(U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking)

Reflexió
Minden teremtett lény kölcsönösen egymásra van utalva, ami túlmutat a fizikai jelenléten. Egy
ideális világban az egész emberi fajnak képesnek kellene lennie ezt a lelki kapcsolatot a
kölcsönös függőség egészséges viszonyára kiterjeszteni. Mindenkinek joga van az alapvető
emberi méltósághoz, amely által mindenki érvényesíti az önrendelkezést. Erőszakot alkalmazni
vagy irányítani a másokat, a lényegétől fosztja meg ezt a méltóságot. A Szentírás azt mondja
nekünk, hogy az irgalmas szamaritánus felismeri a méltóságot a másikban és vigyáz az életére
(vö. Lk 10,25-37). Semmilyen felsőbb- vagy alsóbbrendűségi illúziónak nincs helye világunkban,
mégis továbbra is naponta találkozunk az áldozatok és elkövetők közötti erőviszonyok
aránytalanságával. Minden élet értékes, és megérdemli a méltóságot, amit Teremtője
adományozott. Tegyük meg, amit tudunk, hogy megvédjük azokat, akiket az emberkereskedelem
borzalmai magukkal ragadtak. Joey Wagner, Notre Dame High School – 2019-es osztály
Minden nemzetben radikálisan és negatív módon változott az élet az emberkereskedelem
valósága miatt. Ezt a történetet korábban hallottuk: Egy fiatal lányt elválasztanak mindenkitől,
akit ismer. Eladják egyik férfi után a másiknak, árat szabnak a testére. Minden este elveszít
magából egy darabot. Halljuk ezeket a történeteket a TV-ben, olvasunk róluk újságcikkekben,
tudjuk, hogy léteznek, és tudatában vagyunk állandó jelenlétüknek. Minden egyes alkalom,
amikor ilyesmi történik, támadás az emberi méltóságunk ellen. Megfoszt alapvető
szabadságunktól, biztonságunktól, és attól az egyetemes meghívástól, hogy óvjuk egymás jogait
és biztonságát. Mi, emberek nem vagyunk manipulálható, eladható, jogainktól és
szabadságunktól megfosztott tárgyak. Minket mindannyiunkat egyénileg és csodálatos módon
alkotott meg Urunk, Teremtőnk. Okkal vagyunk teremtve: hogy megismerjenek és szeressenek,
és szeressük egymást. Hogyan engedhetjük meg akkor magunknak, hogy ne cselekedjünk, ha
ezeket a történeteket halljuk, hogy ne érezzük a késztetést, hogy kinyúljunk akár csak egy ember
után, aki átment az elképzelhetetlenen, hogy éreztessük velük, hogy számítanak, hogy szeretve
vannak, hogy amin átmentek, az nem fosztja meg őket az értelmüktől és értéküktől? Krisztus
követőiként hivatásunk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogy elérjük azokat, akik nem
ismerik a szeretetet úgy, ahogy Isten akarja, hogy ismerjük. Az emberkereskedelmet illetően
hivatásunk, hogy terjesszük a szeretetet, megmutatva másoknak, hogy életük értékes, és
megtegyük, amit csak tudunk, hogy véget vessünk az emberkereskedelemnek. Maggie Meystrik, Notre
Dame High School, St. Louis, MO
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Tájékozódj a témában. Videó magyarázat - https://goo.gl/xOkir0
Légy tudatos vásárló. Végezz kutatást: www.slaveryfootprint.org
Nézd át a gyermekmunkával vagy kényszermunkával előállított áruk listáját:
https://goo.gl/Ff5LMm
Vegyél olyan árut, amit az emberkereskedelem túlélői készítettek, pl. Jewel Girls, Made
by Survivors, 3 Strands, Daughters of Cambodia, Agape International Missions, Fair
Trade USA, Noonday Collection, Ten Thousand Villages, Revive Store, Global
Girlfriend, Made for Freedom.

Záró imádság
Ó, Istenünk, nem láttuk őket, de te láttad – százakat és ezreket, akiket évről évre elragadnak, hogy
ők is a modern rabszolgaságban vergődők millióihoz tartozzanak. Szörnyű körülmények között
dolgoznak gyárakban, szántanak, aratnak, követ fejtenek, bordélyokat töltenek meg, lakásokat
takarítanak és vizet hordanak. Kényszermunkán vannak, testileg bántalmazzák őket, arcukat
elrejtik azok elől, akik valójában nem akarják látni őket. De Te látod mindegyiket, Szegények
Istene. Hallod kiáltásukat, és válaszul felnyitod szemünket, összetöröd szívünket és megoldod
nyelvünket, hogy kiálljunk: Elég volt. Elég volt. Ámen
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