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Uvod 
Iti preko meja dežel/držav je nekaj, kar pripada skupni človeški izkušnji. Je pa v tej izkušnji 
nekaj, kar mora biti izkoreninjeno: trgovina z ljudmi, storjena s prevaro, silo in prisilo z 
namenom prisilne prostitucije in prisilnega dela. Danes, v 21. stoletju, ta praksa dosega vsak 
kotiček sveta, od Azije in Afrike do Evrope ter Severne in Južne Amerike.  
 
Klic k molitvi 
V mnogih deželah so katoliške škofovske konference spregovorile o tem vprašanju, pozivale 
svoje vlade k skupnemu delu za aretacijo preprodajalcev in uničenje njihovih mrež. Pozivajo 
tudi nas vse, naj še bolj osveščamo o tem uničujočem vplivu na ranljive ljudi, prepoznamo 
žrtve trgovine z ljudmi in jih rešimo iz teh situacij.    
 
Šolske sestre de Notre Dame smo leta 2001 sprejele in od takrat podpiramo Deklaracijo 
mednarodne zveze generalnih predstojnic (UISG), ki pravi: “Javno izjavljamo svojo 
odločenost delati v medsebojni solidarnosti in pri tem biti posebej pozorne na trgovino z 
ženskami.«     
 
Izkušnje 
 
Pojdite z Jennifer, ki je bila stara dvanajst let in na poti v šolo, ko je bila ugrabljena. “Ravno 
sem se oblekla v šolsko uniformo in hotela zajtrkovati, ko je prišlo nekaj mož uporniške 
vojske in so vprašali mojo mamo, ali imamo radio. Ko je rekla “ne”, so na silo vstopili v našo 
kočo in me prisilili iti z njimi.” Jennifer je ena od 30 tisoč otrok, ki so bili ugrabljeni v 
Severni Ugandi za delo otrok-vojakov, prisilnih delavcev in sužnjev spolnih uslug za 
odporniško vojsko.  
 
Pojdite z Ama Marijo, ki je stara devet let. Njen oče jo je prodal za 130 $ moškemu, ki jo je 
odpeljal v Kenijo. »Obljubili so mi, da bom v Keniji šla v dobro šolo in pomagala ženski 
čistiti hišo. Ko sem prišla tja, so me močno pretepli. Zaklenili so me v sobo in pripeljali 
moške, ki so delali z mano žaljive stvari. Če sem jih skušala zavrniti, sem dobila mnogo 
udarcev. Če sem bila prijazna do moških, ki so me obiskali, potem sem dobila hrano. Vsako 
noč jokam, ker želim videti svojo mamo.« 
 
Premislek 
 
Dobri in skrbni Bog, sočutni in ljubeči Stvarnik vsega, k tebi prihajamo v imenu milijonov 
ljudi, ki so žrtve trgovine z ljudmi v današnjem svetu. Bog modrosti, daj svobodo tistim, ki 
jih vežejo verige suženjstva modernega sveta. Prebudi čut za pravičnost, spoštovanje in 
sočutje v vseh tistih, ki s svojimi dejanji prispevajo k zasužnjevanju svojih ranljivih sester in 
bratov.   
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Premišljujmo o starodavnih besedah iz Psalma 130: 
Iz globočine kličem k tebi, Gospod, 
Gospod, usliši moj glas; 
tvoja ušesa naj bodo pozorna na glas moje prošnje. … 
Upam v Gospoda, moja duša upa, čakam na njegovo besedo; 
moja duša čaka na Gospoda bolj kakor stražarji na jutro. 
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve. 

 
Dejanje 
Predlogi za premislek v naslednjih nekaj tednih:  

• Znova kaj preberite o sveti Josephini Bakhita, sužnji iz Sudana, ki je postala 
redovnica in živela v Italiji; za sveto je bila razglašena v letu 2000 in jo smatrajo za 
zavetnico vseh žrtev trgovine z ljudmi. 
  

• Iščite načine sodelovanja z drugimi redovnicami ali s krajevnimi nevladnimi 
organizacija (NGO) za večjo obveščenost in vzgojo drugih o tem modernem 
suženjstvu na svetovni in krajevni ravni. 

 

• Pomagajte šolarjem, fantom in dekletom, za vzgojo za enakost med spoloma. 
 

• Razmišljajte o svojem povpraševanju po poceni proizvodih – kava, čevlji in obleka, 
sveže sadje in zelenjava – ki podpira suženjsko delo. 
 

• Za več informacij in virov si oglejte katero od sledečih spletnih strani:  
o Krščanske organizacije proti trgovini z ljudmi (COATNET); 
o Blue Heart Campaign (Kampanja Modro srce) Združenih narodov (Urada o 

drogah in kriminalu) United Nations Office on Drugs and Crime;  
o Globalna pobuda Združenih narodov za boj proti trgovini z ljudmi 

(UN.GIFT);  
o UNICEF – za varstvo otrok proti trgovini z ljudmi; 
o Programi Invisible Children (Nevidni otroci). 

 
 
Sklepna molitev  
O Bog, naše besede ne morejo izraziti, kar more naš razum komajda razumeti in kar čuti naše 
srce, ko slišimo o ženskah in deklicah, ki jih zaradi človeške lakomnosti preslepijo in 
odpeljejo v neznane kraje za spolno izkoriščanje in prisilno delo. 
 
Naše srce je žalostno in jezni smo, ker so njihovo dostojanstvo in njihove pravice prezrte z 
grožnjami, prevarami in prisilo. Proti temu ponižujočemu trgovanju z ljudmi dvigamo svoj 
glas in molimo, da bi se končalo.  
 
Daj moči vsem, katerih duh je oslabljen in so potrtega srca. Naj se uresničijo tvoje obljube, 
da boš te naše sestre in brate napolnil z ljubeznijo, ki je nežna in dobra, izkoriščevalce pa 
pošlji proč praznih rok.  
 
Daj nam modrost in pogum, da bomo solidarni z njimi, in bomo tako skupaj našli poti v 
svobodo, ki je tvoj dar za nas vse. Amen.  - Gen Cassani, SSND 
 
 
 
 

http://www.coatnet.org/
http://www.unodc.org/blueheart/en/about.html
http://www.unodc.org/
http://www.ungift.org/
http://www.unicef.org/search/search.php?q=Trafficking&Go.x=5&Go.y=8
http://www.invisiblechildren.com/mend



