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Uvod
»Ko pride do trgovine z ljudmi, dovolj! Dovolj!« je rekel papež Frančišek. (10. april 2014).
»Nihče ne more zanikati, da ‘predstavlja trgovina s človeškimi osebami hud prestopek proti
človekovemu dostojanstvu in resno kršitev človekovih pravic’ ter povečuje kriminalni
dobiček v našem stoletju. Drugi vatikanski koncil ugotavlja, da ‘so suženjstvo, prostitucija,
prodaja žensk in otrok ter neprimerni delovni pogoji, kjer z ljudmi ravnajo kot s sredstvom za
dosego dobička namesto kot s svobodnimi in odgovornimi osebami,’ ‘gnusobe’, ki
‘zastrupljajo človeško družbo’… in predstavljajo ‘največjo žalitev Stvarnika” (škof Marcelo
Sanchez-Sorondo,Vatican Seminar on Human Trafficking, 31.oktober 2013)

Klic k molitvi
Izziv za nas so besede preroka Izaija, ki pravi: »Duh Gospodov je nad menoj…« Navdihni
me/nas, da bomo priče upanja, da bo ponovno vzpostavljeno dostojanstvo človeštva.

Izkušnje
Imela sem 15 let, ko me je moški, za katerega sem delala, premestil k moškemu po imenu
Nakpangi. On me je prisilil, da delam zanj in me skoraj vsak dan prodajal za spolna dejanja.
Selil me je iz hotela v hotel, iz motela v motel v Torontu in njegovi okolici. Pogosto me je
oglaševal na Craigovem seznamu. Pozneje sem ugotovila, da je v dveh letih in pol, kar sem
delala zanj, pridobil 360.000 $. Z menoj je bilo še drugo dekle. Dejansko je verjela, da je on
njen fant in da bo denar, ki ga je zaslužila, uporabil za hišo, kjer bosta skupaj živela.
Z mano ni ravnal na tak način. Grozil mi je in nekoč je rekel, da bo ugrabil mojega
dveletnega bratca, če bi kdajkoli ušla. Enkrat, ko sem poskušala oditi, me je ujel, me pretepal
ter zahteval, da plačam 100.000 $ za odhod na prostost. Neko noč me je moški, ki se je
pretvarjal, da je stranka, oropal in mi vzel ves denar, ki sem ga zaslužila tisto noč. Nakpangi
me je sramotil, ošteval in mi grozil. To je bilo čez mero! DOVOLJ! Poklicala sem policijo in
jim povedala vse, tudi o drugem dekletu, ki je bila prodana v istem motelu. Prišli so, jo vzeli
in aretirali Nakpangi. (povzeto po članku v Toronto Star article, 25. junij 2008)
***
Hotela sem oditi iz Tajske in ko je prišla priložnost, da bi zaslužila veliko denarja in živela v
velikem mestu v Kanadi, sem to sprejela. Ko sem prispela na letališče, sem se srečala s
skupino moških, ki so mi vzeli potni list »zaradi varnosti« in me peljali v hišo, kjer je bilo
veliko drugih mladih moških. Hitro sem dojela, da sem v pasti. Nisem mogla zapustiti hiše in
povedali so mi, da moram povrniti 30.000 $ za moje potovanje. Povedali so mi, da je edini
način za to, da sem vsak dan »na razpolago«. Držali so me v zaprti hiši, mi dali le malo hrane
in me vsak dan s silo spremljali v bordel. »Delala boš, to ti povemo, če hočeš, da tvoja
družina ostane pri življenju.« Slučajno so vladni uradniki našli in vdrli v hišo. Ne vem, kaj se
bo sedaj zgodilo z mano, ker še vedno nimam uradne identitete. (skrašana zgodba iz kanadskega
Rdečega križa, Vancouver, BC)

Premislek
Kdo prinaša veselo oznanilo zatiranim, osvobaja ujetnike spolnega izkoriščanja, rešuje
ujetnike trgovanja z ljudmi? Kako dolgo bomo še čakali, da bomo s papežem rekli:
DOVOLJ?

Bog svobode in ljubezni, žalostni smo ob spoznanju, da je bilo več kot 27 milijonov
ljudi prodanih v sužnost. Posledice sodobnega suženjstva se čutijo v vsaki deželi po
vsem svetu.
Kot brate in sestre nas vznemirja ta stvarnost, ki bo pustila pogubne posledice za generacije.
Toda »prijatelji« ne izgubijo srca. Ustvarjeni smo za naš čas. ... Potrebni smo, to je vse, kar
vemo … Za korenito spremembo so potrebna korenita dejanja. Vemo, da ni vsak na svetu
dovolj močan, da bi prinesel pravičnost in mir. To je le majhna skupina, ki ne bo odnehala
pred napadom prvega, drugega ali stotega viharja. Za obupavanje ni prostora, saj se
spominjamo, zakaj smo na svetu, komu služimo in kdo nas pošilja. Dobre besede, ki jih
izrečemo in dobra dejanja, ki jih storimo, niso naša. So besede in dejanja Tistega, ki nas je
poklical in postavil v ta prostor. (Za to ste bili narejeni, Clarissa Pinkola Estes)

Dejanje
Kateri izzivi se prebujajo v vašem srcu/duši in kateri klic slišite ob zgornjih vrsticah?
Kako je z trgovino z ljudmi v vaši deželi?
Izvedi več






ZN globalna iniciativa - www.ungift.org
Kanadski člani parlamenta - www.joysmith.ca/humantrafficking
ZDA poročilo o trgovanju z ljudmi http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
Države kot Švedska in Norveška so se osredotočile na obsodbo in iskanje teh, ki za
žrtve izbirajo ženske in otroke. Ta pristop, znan kot Nordic Model, je prinesel
pomembno zmanjšanje prostitucije in trgovine z ljudmi.
Victor Malarek: Nataše: Nova globalna trgovina z ljudmi
Benjamin Perrin: Nevidni okovi
David Batstone: Ni za prodajo:globalna trgovina s sužnji se vrača

Sklepna molitev
Trgovina z ljudmi lahko postane neustavljiva resničnost. Dovolj! Ljubezen ne more čakati!
Za tiste, ki so tako otrdeli, da jih človeško trpljenje ne prizadene. Dovolj! Ljubezen ne more
čakati!
Za tiste, ki tako dolgo pohlepno uživajo, da več ne prepoznajo prirojene vrednote človekove
osebe. Dovolj! Ljubezen ne more čakati!
Ljubeči Bog, prosimo te za spreobrnjenje srca za vse trgovce z ljudmi in za pogum, da bi
prepoznali svojo lastno vlogo glede trgovine z ljudmi. To te prosimo v solidarnosti z vsemi
žrtvami trgovine z ljudmi in tistimi, ki so se tega rešili.
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