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Uvod
Mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in njeno ukinitev - International Day for
the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition – ki ga obhajamo 23. avgusta, naj bi
nam pomagal, da ne bi nikoli pozabili na tragedijo trgovine s sužnji, okoliščin, ki so
dovoljevale, da je cvetela, dogodkov, ki so vodili v njen propad in posledic, povezanih z
njenim obstojem. Medtem ko je bilo 'zakonito' kupovanje in prodajanje ljudi že davno
odpravljeno, strokovnjaki pravijo, da je danes zasužnjenih več ljudi, kot kdajkoli poprej. Ta
moderna trgovina s sužnji, pogosto imenovana trgovina z belim blagom, je velik posel.
Združeni narodi ocenjujejo, da je trgovina z belim blagom 32 milijardni (am. dolarjev) posel,
ki prizadeva milijone otrok in odraslih po vsem svetu.
Klic k molitvi
Začnimo s trenutkom tišine v solidarnosti z milijoni zasužnjenih po vsem svetu, ki trpijo vsak
dan, hrepenijo po svobodi, varnosti, dostojanstvu in spoštovanju. Gospod vseh ljudi, odpri
naša ušesa, da bodo slišala krike prodanih žena, otrok in mož, ki jim zanikajo njihove pravice
in dostojanstvo, ki so zasužnjeni zaradi dobička in zlorabe drugih. Daj nam moč, da bomo
izražali svojo zaskrbljenost za naše brate in sestre in postali orodje pravičnosti, da bo
prenehalo vse nasilje in izkoriščanje (povzeto po: Vzgoja za pravičnost, Kaj je spolna trgovina?).
Izkušnje
Zahteva po poceni dobrinah, uslugah, delu, spolnosti odpira priložnosti za izkoriščanje
ogroženih prebivalcev. Trgovina z belim blagom uspeva prav na teh zahtevah. Ljudje so
kupljeni in prodani kot blago znotraj in onstran meja, da zadovoljijo zahteve tistih, ki jih
kupijo. Posebej ranljivi so priseljenci, kot tudi znotraj dežele same ljudje, ki so preganjani.
Večina žrtev so ženske; približno polovica je otrok.
Sabine je bila stara 23 let, ko so jo njeni starši dali neki družini kot delno odkupnino za
rabljen avto. Družina, ki je vzela Sabine, jo je tri leta izkoriščala kot domačo sužnjo: paziti je
morala na njihovih sedem otrok, moškim so jo 'izposojali' za seks. Žgali so jo z likalnikom in
s cigareti, jo tepli z železnimi drogovi in palicami, ji odvzeli njene dokumente in jo imeli
vklenjeno v zanemarjeni lopi, da bi ji preprečili pobeg. Ostanke hrane so ji metali na tla, da bi
jih jedla; z njo so ravnali slabše, kot z živaljo. Ko je Sabine zbolela, jo je družina odvrgla
pred eno pariških bolnišnic. Ni imela zob, tehtala pa je manj kot 84 funtov (manj kot 40 kg).
Maira je bila stara 15 let, ko sta se njej in njenima prijateljicama v majhni vasi v Hondurasu
približala dobro oblečena moška v lepem avtomobilu. Dekletom sta rekla, da sta poslovneža
in sta jim ponudila, da jih odpeljeta v ZDA, kjer bodo delale v tekstilni tovarni. Maira je
mislila, da je to odlična priložnost, da bo pomagala svoji materi samohranilki, ki je s težavo
preživljala sedem otrok. Ko so dekleta prišla v ZDA, so jih imeli kot ujetnice, jih pretepali,
posiljevali in jih prisilili delati v kantinah (menzah), ki so služile tudi kot javne hiše.
Nekaterim so vžgali znamenja, podobno kot živini, da se prepoznajo lastniki.

Premislek
“Dar naše mednarodnosti ostri našo pozornost za svetovne potrebe in nas kliče, da v sebi in v
drugih pospešujemo zavest odgovornosti za vse človeštvo” (PS, GD 36).
“Poklicani smo živeti v solidarnosti z vsemi, ki so izkoriščani… Žrtve trgovine z belim
blagom so osebe, ustvarjene po Božji podobi in sličnosti. Kot skupnost, zavezana hoditi za
Kristusom, se obvezujemo storiti vse, da bi pomagali tistim, ki so bili preganjani, da bi
ponovno dobili občutek dostojanstva. Vabimo vse može in žene dobre volje, da bi odpravili
miselnost, ki ravna s človeškimi bitji kot proizvodi trgovskega izkoriščanja in kot predmete
za užitke” (Pastoralno pismo o trgovini z belim blagom, Škofje Britanske Kolumbije in Yukona).
“Trgovina z belim blagom ne bo nikoli resnično premagana brez odprave potrošništva, ki jo
hrani...” (O trgovini z belim blagom, Konferenca katoliških škofov ZDA).
Dejanje
Ali nevede prispevate k izkoriščanju drugih? Izpolnite vprašalnik na spletni strani
www.slaveryfootprint.org, da boste izvedeli, kako odločitve vašega načina življenja in
proizvodi, ki jih kupujete, nevede prispevajo k zasužnjevanju in izkoriščanju drugih.
Redovnice “so bile revolucionarne po vsem svetu” v boju proti tej tegobi, je rekel škof
Patrick Lynch, glavni organizator nedavnega srečanja papeške komisije Pravičnost in mir o
trgovini z belim blagom. Redovnice delajo na krajevni, narodni in mednarodni ravni v
odgovor na ta zločin proti človeškemu dostojanstvu in spodobnosti. Vključujejo vlade, velike
gospodarske družbe, nevladne organizacije, organizatorje večjih dogodkov in šole, da bi
povečale ozaveščenost in jamčile za svojo obvezo spremeniti stvari. – Kaj delajo redovnice v
vašem predelu sveta proti trgovini z belim blagom? So vključene Šolske sestre de Notre
Dame? Če so, podprite njihova prizadevanja. Če niso, morda premislite, kako bi mogle
sodelovati.
Sedmi letni mednarodni vikend 'molitve in posta za žrtve spolne trgovine' bo od 28. do
30. septembra 2012. Razmislite o tem, da se osebno vključite v to ali da organizirate dogodek
na krajevni ravni. Oglejte si spletno stran www.traffickingprayerandfasting.org za več
materiala v podporo za vašo molitev in dejavnosti posta.

Sklepna molitev
O Bog, naše besede ne morejo izraziti, kar naš razum komajda razume in kar čuti naše srce,
ko slišimo o otrocih in odraslih, ki so bili zaradi človeškega pohlepa prevarani in odpeljani v
neznane kraje z namenom spolnega izkoriščanja in prisilnega dela. Naše srce je žalostno in
naš duh vznejevoljen, da so bile z grožnjami, prevaro in silo prekršene njihove pravice in
dostojanstvo. Vpijemo proti poniževalni praksi trgovine z belim blagom in molimo, da bi je
bilo konec.
Okrepi tiste, ki jim je bil odvzet pogum in tiste z zlomljenim srcem. Izpolni svoje obljube in
napolni te naše sestre in brate z nežno in dobro ljubeznijo, izkoriščevalce pa odpusti prazne.
Daj nam modrost in pogum, da bomo solidarni z njimi, da bomo skupaj našli poti v svobodo,
ki je tvoj dar za nas vse. Amen. (Gen Cassani, SSND)
slika: M. Monika Schulze, SSND, BY

pripravil Tim Dewane, kontaktna oseba Shalom-a
province Central Pacific, za mednarodni urad Shalom-a, Rim, Italija

