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Uvod 
Trgovina z ljudmi je globalni problem, ki ne pozna meja; nobena dežela ni pred njim 
obvarovana. Mednarodna organizacija dela poroča, da je danes veliko več ljudi zasužnjenih, 
kot kdajkoli poprej: med 10 in 30 milijoni ljudi. Moderna trgovina s sužnji danes ljudem 
odreka njihove pravice, uniči njihove sanje in jih oropa njihovega dostojanstva. To je zločin, 
ki je sramota za nas vse. Vendar najdemo tolažbo v tem, ko vemo, da je vedno večje število 
različnih skupin in posameznikov, ki delajo proti trgovini z ljudmi in se stvari spreminjajo.  
 
Klic k molitvi 
Gospod vseh ljudi, odpri naša ušesa za klice prodanih žena, otrok in mož, katerim so bile 
zavrnjene njihove pravice in njihovo dostojanstvo, ki so bili zasužnjeni zaradi pohlepa po 
dobičku in so jih drugi zlorabili. Usposobi nas, da si bomo med seboj delili skrbi za naše 
sestre in brate ter postali orodje pravičnosti, da bo tako prenehalo vse nasilje in izkoriščanje  
(prirejeno po: Education for Justice, What is Sex Trafficking?) 
 
Izkušnje 
Trgovina z ljudmi je globalni problem, ki ne pozna meja; nobena dežela ni pred njim 
obvarovana. Najdemo jo v velemestih in majhnih mestih (vir: Trafficking in Persons Report, 2009 
and 2010 editions). 
 

Anita je bila preko Gane iz Nigerije prodana v Italijo, kjer je bila prisiljena imeti spolne 
odnose z več kot 25 moškimi na dan. Če jih je zavračala, jo je njena “madam” (zvodnica) 
tepla s pasom, jo stradala in ji grozila z izgonom. Anita se je menjavala med Turinom, 
Rimom in Milanom; na vseh krajih so jo duševno mučili in fizično zlorabljali. Anitini 
preprodajalci so jo večkrat posiljevali in jo prisilili k številnim primitivnim splavom. 
Preživela je, toda nekatere njene prijateljice niso.    
 
28-letna Keni je zapustila Indonezijo, da bi delala kot gospodinjska pomočnica v neki 
zalivski državi. Žena, ki je Keni zaposlila, jo je domnevno žgala z likalnikom in ji tako 
zadajala opekline, jo prisilila jesti iztrebke, jo duševno zlorabljala in na njene odprte rane 
zlivala gospodinjska čistila. Kenin jezik je poškodovala z nožem, razmajala njene zobe in jih 
tlačila v njeno grlo ter grozila, da jo bo ubila, če bi poskušala zbežati. Keni je morala vsak 
dan delati izjemno dolgo, zaklenjena v hiši, končno pa jo je žena poslala nazaj v Indonezijo, 
še predno je mogla poiskati pomoč pri oblasteh. Imela je prizadeto eno oko, na nekaterih 
delih, kjer je bila ožgana, pa je bilo meso zraščeno skupaj.  
 
Vendar najdemo tolažbo v tem, ko vemo, da je vedno večje število različnih skupin in 
posameznikov, ki delajo proti trgovini z ljudmi in se stvari spreminjajo. 
 

Brat Xavier Plassat je bil koordinator Pastoralne komisije za zemljo (CPT) pri Narodni 
kampanji proti  suženjskemu delu v Braziliji od leta 1997. Vodil je mrežo prostovoljcev, ki so 
ovajali primere suženjskega dela, poskrbeli za potrebno pomoč pri rehabilitaciji rešenih žrtev 
in zagovarjali pravno uveljavitev in doslednost javnih programov proti modernemu 
suženjstvu.      



Laura Germino koordinira Proti-suženjsko kampanjo za Koalicijo Immokalee delavcev 
(CIW) na Floridi, to je skupno organizacijo več kot štiri tisoč priseljenih kmečkih delavcev. 
Vse od leta 1990 je skupaj s svojimi sodelavci raziskala številne suženjske postopke v 
kmetijski industriji na jugovzhodu Združenih držav Amerike. To je vodilo do kazensko 
pravnega pregona črnoborzijancev in osvoboditev več kot tisoč delavcev. Kampanja iste 
koalicije (CIW) za “pravično prehrano” poziva največje proizvajalce hrane z zahtevo, naj 
prenehajo s suženjstvom in drugimi zlorabami človekovih pravic v proizvodnji svojih 
prehrambnih verig.    
 

Razmišljanje 
1)  "Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in 
ti nismo postregli?" Tedaj jim bo odgovoril: "Resnično, povem vam: Kolikor niste storili 
enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili" (Mt 25, 44-45). 
 
2)   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
povprečna cena za sužnja: leta 1809 = 40.000 $; leta 2009 = 90$ 
 
3)  Šolske sestre de Notre Dame so žene upanja. Kakšna znamenja upanja vidite, ki pomenijo 
napredek glede reševanja tega problema? 
 
Dejanja 
• Naučite se več – Kako zgleda trgovina z ljudmi v vaši deželi? Kaj je bilo narejenega za 

soočenje tega problema? Kdo je vključen v ta prizadevanja? Oglejte si spletno stran:  
ECPAT International ali Coalition Against Trafficking in Women. 

 

• Moč molitve – skozi ves mesec vključite v svojo molitev in premišljevanje posebej misel 
o trgovini z ljudmi. Pustite se spodbuditi! Povabite še druge, da se vam pridružijo. 
Upoštevajte molitev (inspirational prayer) sestre Gen Cassani, ki jo uporabljajo mnogi po 
svetu.    

 

• Nihče ne more narediti vsega - “zato naredi, kar je pred teboj” (bl. mati Terezija iz Kalkute). 
To, kar ste se naučili, delite z drugimi in se vključite v to, kar je za vas smiselno. Bodite 
ustvarjalni. Vprašajte za ideje svojo kontaktno osebo Shalom-a.  

 
Sklepna molitev 
      Dobri Bog, zaupamo vate. Vodi nas v resnici. Naj hodimo po poteh spoštovanja in 
cenjenja vseh ljudi, da ne bo nihče zlorabljen, izrabljen, kupljen in prodan.  
     Odpusti nam našo sokrivdo pri zahtevah, ki spodbujajo suženjstvo moderne dobe. Odpusti 
nam načine, kako mi in naša družba izkoriščamo druge preko trgovine z ljudmi, s seksualnim 
izkoriščanjem, prisilnim delom in zatiranjem. 
     Daj nam moči in poguma za delovanje, tako da bi to prineslo konec zahtev, ki spodbujajo 
vse oblike izkoriščanja, posebej naših zasužnjenih sester in bratov. O Bog, naj nas vedno 
vodijo tvoja usmiljenost, pravičnost in ljubezen. Amen. (neznani vir) 
 

 
slika: M. Monika Schulze, SSND, BY                                         pripravil Tim Dewane, ML Shalom kontakt za 

Mednarodni urad Shaloma v Rimu, Italija 

http://www.ecpat.net/
http://www.catwinternational.org/
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/jpictraffickingeng.htm#Prayer to End Trafficking



