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Bevezetés
Az emberkereskedelem “ csapás és nyílt seb a jelenkori társadalmon” (Ferenc pápa). Az
emberkereskedelem bűn, amely hazugságon, kizsákmányoláson, gyilkosságon, az igazság
igazságtalansággal történő elnyomásán és Istennel szembeni gőgön keresztül valósul meg. Az
emberkereskedelem áldozataiban az új szegénység arcait látjuk, megjelenését a globalizáció
idézi elő. Ők azok, akik morzsákon élnek, míg mások bőségesen részesülnek a megtermelt
javakból.
Emberkereskedelem létezik a világ minden részén, olyan környezetben működik, ahol a
profitért zsákmányolják ki az embereket. Figyelemért kiált az a kegyetlenség, ahogy az
áldozatokat kihasználják. Keresztényként és megszentelt életű nőként azzal a kihívással
nézünk szembe, hogy köteleződjünk el az emberkereskedelem felszámolása mellett, akármilyen értelemben is használjuk, legyen az rabszolgamunka vidéken vagy városban,
szervkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, illegális örökbefogadás vagy a rabszolgaság
más formái, mert ez számunkra az emberi jogok durva megsértését jelenti, hitbéli
meggyőződésünk miatt, és mert az Evangélium fényében az életet választjuk (cf. Brazil
Testvériségi kampány 2014, CNBB)

Imádságra hívás
Halljuk meg, amit Isten remél tőlünk az emberkereskedelem kapcsán: „Hát nem ez-é a böjt, a
mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és
szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek…?” (Is 58:6)

Tapasztalatok
A 20 éves Adriána (álnév), egy roma származású asszony, új “barátjával” jött az Egyesült
Királyságba; jó munka ígéretével. Arra számított, hogy egy étteremben fog dolgozni és keres
annyit, hogy családjának pénzt küldhessen. Megbízott a kedvesében, hogy szép jövő vár
rájuk, amikor visszatérnek Szlovákiába. Ehelyett két ismeretlen ember erőszakot követett el
rajta, akiknek “barátja” adta el mindjárt, miután beértek az országba. Bezárták őt az
alagsorba, arra kényszerítették, hogy prostituáltként dolgozzon, hogy visszafizesse
“adósságát”, amit állítólag terhelte őt. Naponta akár 20 “ügyfelet” is fogadott. Rendszeresen
megerőszakolták és megverték, hogy ne tudjon elszökni. Egy rendőrségi razzia során
szabadult ki, biztonságos helyre irányították és végül hazaküldték Szlovákiába. (cf. “Történetek
a Reményről és Szabadságról/Stories of Hope and Freedom,” A Prostitúció és Emberkereskedelem ellenes
Ifjúsági Találkozó prezentációiból, Vatikán város, 2014. november 15-16.)

Az altamirai (Pará állam) Gyermekvédelmi Tanács elítélte a város emberkereskedelmi
hálózatát. Legalább 12 fiatalt kényszerítettek prostitúcióra egy éjszakai bárban, ami Belo
Monte vízierőművének közelében van. A Tanácshoz egy fiútól és egy tinédzser lánytól
érkezett jelentés, akik megszöktek a klubból, ahol 12-15 nőt, köztük tinédzsereket tartottak.
Santa Catarinából jöttek, majd ebbe az altamirai klubba vitték őket, ahol prostitúcióra
kényszerítették őket. A fiatalokat heti 14 ezer reálos jövedelemmel kecsegtették. Mihelyt

Parába érkeztek, egy privát börtönbe vetették őket, amit felfegyverzett banditák őriztek,
szellőzés nélküli szobákba zárták őket és azt mondták, hogy 3 ezer reállal tartoznak a
repülőjegy fejében (“Guardian Council denounces human trafficking in Altamira,” (Az Ifjúságvédelmi
Tanács elítéli az altamirai emberkereskedelmet gl.globo.com, 14/02/2013)

Reflektálás
Az Evangélium örömhír, amely szabadságot hirdet és méltóságot nyújt, amitől megfosztják
ezeket az embereket. Isten uralkodásának hirdetése a szegények számára megköveteli, hogy
figyeljünk a méltóságteljes élet iránti igényre, és kötelezzük el magunkat arra, hogy
szembeszállunk az olyan tevékenységekkel, melyek veszélyeztetik bárki emberi méltóságát
(cf. Lk 4:18-19).

Hogy megszabadítsunk valakit egy nagy rossztól, mint amilyen az emberkereskedelem, azt
jelenti, hogy visszaadjuk nekik az élet örömét, és abban a reményben dolgozunk, hogy a
világot meg lehet szabadítani a hatalmasok dominanciájától, akik cselekedeteikkel az életet
veszélyeztetik. Jézusban Isten valóban a hatalmasokat döntötte le trónjaikról, felemelve a
megalázottakat (cf. Lk 1:52).
Az Egyház társadalmi tanítása az emberi méltóságot egyik alapelveként fogadta el, a
közösség értelmezésének keresztény perspektívájából. Az Egyház hozzájárul az emberi
méltóság fogalmának megszilárdításához annak kijelentésével, hogy ez a méltóság Istentől
való, aki a férfit és nőt teremtette; Isten képére és hasonlatosságára. Az emberi jogok végső
forrása nem az emberi lények puszta akaratában rejlik, sem az Állam valóságában, nem is a
kormányok hatalmában, hanem a személyben magában és az ő Istenében és Teremtőjében.
“Az emberek egységes képzésére irányuló erőfeszítésünkkel és az emberi méltóság
tiszteletben tartásával járulunk hozzá a társadalom szerkezetének pozitív jellegű
változtatásához.” (YAS, GD 33a)

Cselekvés
Imádkozzatok bölcsességért, a megkülönböztetés személyes és közösségi lehetőségéért
olyan helyzetekben, amelyek naponta történnek gyermekekkel, tinédzserekkel, sőt
felnőttekkel, akik a társadalmon belül sebezhető helyzetben vannak, és az
emberkereskedelem potenciális áldozataivá válhatnak!
Támogassátok és segítsétek azokat, akik legközelebb elszenvedhetik emberi méltóságuk
megsértését vagy ki vannak téve ennek a kockázatnak!
Fejlessz ki olyan tevékenységeket, amelyek felhívják a figyelmet az emberkereskedelmet
magukba foglaló helyzetekre!
Erősítsétek a közösség elköteleződését, hogy vigyázzunk a gyermekekre, különösen
azokra, akik szegénységük miatt a legveszélyeztetettebbek a gátlástalan örökbefogadások
vonatkozásában!
Egyszerű gesztusok is elindíthatják a cselekvést: pl. tűzd napirendre ezt a témát, ahol csak
lehetséges – templomokban, iskolákban, kórházakban, munkahelyen, közösségi
projektekben – hogy tudjunk róla, és nyújts be javaslatokat a beavatkozásra, amennyiben
találkozol ilyen helyzettel!
Figyeljetek, és amennyire lehetséges, működjetek együtt bármilyen társadalmi
kezdeményezéssel, nem kormányszintű szervekkel (NGO), szervezetekkel vagy

intézményekkel, amelyek célja, hogy szembeszálljanak az emberkereskedelemmel és
felszámolják azt!
Záró imádság
Oh, Istenem, felemeljük hangunkat a modern rabszolgaság gonoszsága ellen. Szent
Bakhitával együtt kérjük, hogy legyen vége az emberkereskedelemnek. Adj nekünk
bölcsességet és bátorságot, hogy elérjük azokat és azok mellé álljunk, akiket megsértettek
testben, szívükben és lelkükben, hogy együtt valóra válthassuk ígéreteidet az életről és a
gyengéd, végtelen szeretetről nővéreink és fivéreink iránt, akiket kihasználnak. Érintsd meg
azok szívét, akik felelősek ezekért a súlyos bűncselekményekért, és tartsd fenn
elköteleződésünket az emberi szabadság mellett, amely a Te ajándékod minden fiadnak és
lányodnak. Amen. (cf. Prayer for International Day of Prayer and reflection Against Human Trafficking,
(Imádság az Emberkereskedelem elleni Nemzetközi Ima és Elmélkedési Napra, 2015. február 8.)
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