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Uvod 
Združeni narodi vsako leto 23. avgusta obhajajo mednarodni dan spomina na trgovanje s 
sužnji in njeno ukinitev. Čeprav je parlamentarni akt iz leta 1833 odpravil suženjstvo 18. 
stoletja, je še vedno del našega globaliziranega sveta 21. stoletja. Njegove oblike so 
prostitucija, prisilno delo in tlaka, izkoriščanje otrok in prisilne poroke. Letošnji spomin 
Združenih narodov na trgovanje s sužnji je za nas priložnost, da se vprašamo, zakaj v našem 
človeškem razvoju še vedno obstaja suženjstvo. Zakaj kljub vsem molitvam in ob najboljših 
prizadevanjih človeštva še naprej obstajajo take situacije, kot je suženjstvo?     
 
Povabilo k molitvi 
O Bog, verujemo, da si ti Edini in da skrbiš za vse življenje, da si v vseh časih navzoč v 
vsakem in v vsem. Napolni nas s svojo modrostjo, da bomo postali odprti za obsežnejše 
raziskovanje tega, kako smo živeli in kako bi mogli živeti kot človeška družina.    
 
Izkušnja 
“Sestra, prosim, pomagajte mi, pomagajte mi.” Goreči, v joku izrečeni klic črne žene ni več 
pustil pri miru s. Evgenije Bonetti. Sestra, Italijanka po rodu, je iz tega, kako je bila ta ženska 
oblečena, mogla vedeti, da je bila ženska, ki je »svoje telo prodajala na cesti«. Marija je 
sledila sestri v cerkev, pokleknila v zadnjo klop in zaihtela. 
 
»Njen jok je ostal močno prisoten v meni. Čutila sem, da moramo nekaj narediti,« je 
povedala s. Bonetti. Tako je Marija, mati treh otrok, kupljena in prodana v Nigeriji ter v 
trgovini z ljudmi prepeljana v Italijo, zapustila cesto in začela novo življenje. Postala je 
učiteljica s. Evgenije, pomagala ji je razumeti, za kaj dejansko gre v ozadju te globalne 
trgovine z ljudmi – za ženske, ki so bile prisiljene prodajati svoje telo za dobiček drugih (»Od 
13 klientov na noč v svobodo«, The Tablet, 22. november 2008). 
 
V premislek 
1. “Nihče ne sme biti držan ne v suženjstvu ne v tlačanski odvisnosti; suženjstvo in  

trgovina s sužnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana” (Splošna deklaracija človekovih pravic, 
člen 4). 
 

2. “… vse, kar nasprotuje življenju, kot suženjstvo, prostitucija, trgovina z ženskami in 
mladoletniki, sramotne delovne razmere, ko z delavci ravnajo, kakor da so le orodje za 
dobiček… vse to in drugo, kar je še temu podobno, okužuje človeško kulturo…” (Cerkev v 
sedanjem svetu,27). 
 

3. “Ni ne… sužnja ne svobodnjaka… kajti vsi ste ‘eden’ v Kristusu Jezusu. … Potemtakem  
nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič  po Bogu” (Gal 3,28; 4,7). 



4. Delo s. Evgenije in medkongregacijskega apostolata v Italiji za reševanje izkoriščanih 
žensk s ceste je spodbudila 800 članic Mednarodne zveze višjih redovnih predstojnic, da 
so se leta 1997 zavezale z osebjem in finančnimi sredstvi končati prekupčevanje z ljudmi. 
Marca leta 2002 je severnoameriška veja Shalom-a pripravila načrt za sestre na tem 
področju, da bi pri sebi in pri pridruženih članicah/članih izostrile čut za ta problem. V 
resnici je bil to samo začetek…     

(primerjaj tudi skupno deklaracijo USG/UISG in Caritas Internationalis,  
Rim, november 2007) 

 
Dejanje 

1. Premislite “najboljše načine dela” gibanja proti  trgovanju s sužnji v 18. stoletju.    
• William Willberforce, angleški politik, ki je prinesel kampanjo proti suženjstvu v 

parlament; 
• Olaudah Equiano, nekdanji suženj in črnski pisatelj, ki je v svojih knjigah 

pokazal, da imajo Afričani bogato starodavno kulturo in zaslužijo, da so 
spoštovani kot ljudje;    

• Elizabeth Heyrich, ključna oseba pri spodbujanju bojkotiranja sladkorja, ki je bil 
proizveden s suženjskim delom, in ki je sestavila seznam Britancev, ki so nehali 
nabavljati in/ali prodajati sladkor;   

• Hanna Moore, ki je zbirala podpise od hiše do hiše;   
• čisto navadni ljudje, ki so vplivali na politike, podpisovali peticije, spodbujali k 

nošenju »nakita proti suženjstvu« in obleke iz bombaža, narejene iz indijanskega 
bombaža namesto tistega, ki so ga pridobivali z delom sužnjev v Ameriki;  

• Kvekerji, člani verske skupine, mirovniki, ki so se izrekali proti suženjstvu že 
mnogo pred tem, ko je ta kampanja postala prevladujoča;   

• Sužnji na Haitiji in v Dominikanski republiki, katerih vstaja proti suženjskemu 
sistemu je pretresla kolonializem in začela pot k neodvisnosti.   

 
Kakšne možnosti so pri nas, da bi začeli kampanjo “Končati prekupčevanje z ljudmi”?   
 

2. Imenujte vse ljudi, ki imajo korist od prekupčevanja. Katere so nekatere naše 
nepreverjene domneve, ki ta sistem ohranjajo? Poskusite spremeniti eno svojo 
domnevo za teden dni in videli boste, kako deluje pri vas.      
 

3. Oglejte si tudi naslednje spletne strani:  www.antislaveryinternational.org, 
www.freetheslaves.net,  www.notforsalecampaign.org, www.stopthetraffik.org 

 
Sklepna molitev  
Bog življenja in bistvo svobode, ki si nas ustvaril kot svobodne ljudi, da bi bili deležni 
izjemnega procesa, ki se imenuje življenje. V naši razvijajoči se zgodovini je človeštvo 
ustvarilo krizne sisteme, ki ne ohranjajo življenja. Eden takih sistemov je naša »institucija« 
suženjstva, ki v današnjem času drži v odvisnosti 27 milijonov tvojih sinov in hčera. Naj se  
vedno bolj oprimemo tebe, ki razumeš človeštvo in življenje, da bomo mogli začeti graditi na 
našem planetu nov način življenja. Ozdravi, kar nas ločuje, kajti “mi smo eno” in to je 
bogastvo.  
V solidarnosti, AMEN. 
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