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Uvod
Trgovina z ljudmi prinaša več kot 32 milijard dolarjev dobička letno. Med vodilnimi
globalnimi kriminalnimi posli pride na izrazito drugo mesto, takoj za trgovino z mamili,
oziroma na tretje mesto, če vključimo ilegalno trgovino z orožjem. To so temne strani
globalizacije.
Ko se katoliška skupnost kot »globalna Cerkev« odziva na globalizacijo, je ena njenih najbolj
presenetljivih potez prav odziv na trgovino z ljudmi, ki je delo redovnic. One so vodilne in v
prvi vrsti. Naj bo pri pastoralni oskrbi, izobraževanju ali zagovorništvu, spletno mrežno
sodelovanje mednarodnih redovnih kongregacij je omogočilo nagel in brez primere sočuten
odgovor na to, kar spada k novi obliki suženjstva.
Mnoge države so podpisnice Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in
Konvencije OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Toda dejansko državni
zakoni odgovor žrtvam trgovine uveljavljajo zelo različno, glede na dodeljena sredstva.
Trgovina z ljudmi je zadeva osnovnih človekovih pravic (Ian Linden, UK na RENATE konferenci,
Poljska 2011).
Klic k molitvi
 Molimo za naš razdeljeni svet, da bi bolj pravično razdelili svetovne dobrine, da bi mogli
vsi ljudje dostojanstveno živeti v svojih lastnih deželah.
 Molimo, da bi Cerkev uporabila svojo pastoralno odgovornost ter ščitila in zagovarjala
človekovo dostojanstvo oseb, ki so izkoriščane v suženjstvu.
 Molimo za trgovce in vse tiste, ki izrabljajo ljudi, da bi spoznali, da imajo vse žene,
možje in otroci enake pravice in enako dostojanstvo.
 Molimo za vse žrtve trgovine, da bi jih našli in poslali v varno nastanitev ter jim nudili
pomoč pri prebolevanju pretresov in pri ponovni vzpostavitvi njihovega življenja.
 Molimo za redovnice, ki po vsem svetu delujejo proti trgovini z ljudmi, da bodo storile
vse, kar zmorejo, za izkoreninjenje trgovine z ljudmi.

Izkušnja
13-letno dekle je bilo sprejeto v naš dom za dekleta. V roki je imela majhno plastično vrečko
in v njej nekaj umazanih dokumentov. Stala je pred menoj kot ranjena žival. Ni dvignila
pogleda. Bila je močno prestrašena. Sestre matere Terezije so jo našle na cesti in jo oskrbele.
Kaj vse se ji je zgodilo v njenem mladem življenju, ve le ona in Bog. Za njo je bila kruta
zgodba. Mama jo je hotela umoriti kot že pred tem njeno sestro in brata. Oče jo je rešil in
odpeljal na cesto. Cesta je kruta vzgojiteljica. Pet let je potrebovala, da se je v našem domu
počutila sprejeto in vredno življenja. Naučila se je skrbeti zase. Končala je srednjo šolo in se
poročila. Žal se vsa dekleta ne uspejo pobrati in rehabilitirati. Pobegnejo iz doma in se vrnejo
na cesto. Spet druga se poročijo pri 14, 15 letih. Pri 18 letih imajo že dva, tri otroke, za katera
niso sposobne poskrbeti in skrbeti. V Albaniji se vedno dogaja, da starši poročijo dekle.
Mnogo deklet je deležno nasilja in zlorabe, ki ima mnogo obrazov. Pogosto družina dekle
zavrže, če si samo izbere partnerja, s katerim se družina ne strinja. Največji problem je med
študentkami prikrita prostitucija. Dekleta prihajajo iz podeželja v mesto in je to njihov edini
vir finančnega preživetja. V Albaniji živim in delam devet let in se vsak dan srečujem s stisko
mladih deklet, ki hrepenijo po „svobodi“. Molim in prosim Gospoda, da bi jim pomagal
razumeti, kaj je resnična svoboda (s. Slavka Cekuta, SI-Albanija).

Refleksija
»Potem so Jožefa prodali za dvajset srebrnikov Izmaelcem in ti so ga odpeljali v Egipt” (1Mz
37, 28).
“Mnoge razdeljenosti v našem svetu in v Cerkvi danes, kot tudi socialne, ekonomske in
ekološke krize našega časa prav tako globoko vplivajo na nas, Šolske sestre de Notre Dame,
in pomenijo izziv za nas” (Ljubezen ne more čakati).
“Vrh tega je treba reči: vse, kar nasprotuje življenju, kakor raznovrstni uboji, rodomori,
splavi, evtanazija in tudi radovoljni samomor; vse, kar rani neokrnjenost človekove osebe,
kakor pohabljanje, telesno ali duševno mučenje, psihično prisiljevanje; vse, kar ponižuje
človekovo dostojanstvo, kakor npr. življenje v človeka nevrednih razmerah, samovoljno
zapiranje, nasilno preseljevanje, suženjstvo, prostitucija, trgovina z ženskami in mladoletniki;
tudi sramotne delovne razmere, ko z delavci ravnajo, kot da so le orodje za dobiček in ne
svobodne ter odgovorne osebe - vse to in drugo, kar je še temu podobno, je v resnici sramota;
in ko okužuje človeško kulturo, omadežuje bolj tiste, ki se tako vedejo, kakor tiste, ki trpe
krivico, hkrati pa kar najhuje nasprotuje Stvarnikovi časti” (Gaudium et Spes, člen 27).
“Ljudi nasilno zreducirati na uporabno vrednoto ali na vir dobička je greh zoper dostojanstvo
oseb in njihovih temeljnih pravic. Sveti Pavel je krščanskemu gospodarju ukazal, naj s svojim
krščanskim sužnjem ravna “ne več kot s sužnjem, marveč kot bratom…, kot človekom ali kot
vernikom” (Flm16)” (Katekizem katoliške Cerkve, člen 2414).

Dejanje
Različni načini, kako so redovnice lahko prisotne in preroško pričujejo, ko se ukvarjajo s
človekovimi pravicami in dostojanstvom, vključujejo:
 Obiskovanje zbirnih centrov, kjer se soočimo s problemi žena, ki iščejo podporo;
 Preskrba varne nastanitve in zavetja za programe ponovne socialne vključitve;
 Psihološka in duhovna pomoč za rešene osebe, da bi znova odkrile svoje kulturne
korenine in vero, da bi ponovno pridobile samospoštovanje in ozdravile globoke rane
svojih izkušenj;
 Strokovna priprava in usposabljanje za jezik, spretnosti in poklic;
 Spletna komunikacija in sodelovanje z redovnicami v deželah izvora;
 Sodelovanje z Nevladnimi organizacijami, s Karitas, z redovnimi in verskimi
organizacijami ter spodbujanje zakonov, ki bi bolj učinkovito izkoreninili suženjstvo 21.
stoletja.
Sklepna molitev
"Iz nekega razloga je bila svoboda izven mojega dosega.
Od nedolžnega otroštva mi je bila svoboda odvzeta in mnoge pravice in poteptane.
Svoboda je moja osnovna pravica
in pobegnila bom tolikokrat, kolikokrat moram,
da bom zadihala sveži, sladki zrak
ki bo umiril moje ranjeno srce."
(Evropska žrtev trgovine, Molitev zvestih)
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