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Uvod 
Trgovina z ljudmi se izvaja tako v podeželskih kot v mestnih področjih. Ljudje vseh 
življenjskih stanov voljno sodelujejo v trgovini, v kateri polno izkoriščajo milijone žensk, 
otrok in moških, tudi za opravljanje prisilnih del, suženjskih del, prisilnih porok in za 
trgovino z organi. Skoraj tretjina žrtev trgovine z ljudmi je otrok in preko 70% je žena in 
deklet. Pretresljivo je, ker je trgovina veliko bolj razširjena, kot je bilo predhodno znano. (Vir: 
UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2016)  
Praznik sv. Jožefine Bakhita, 8. februarja in 30. julij, svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi 
nas pozivata, da prevzamemo odgovornost, okrepimo ozaveščanje o položaju žrtev trgovine z 
ljudmi, spodbujamo in ščitimo njihove pravice. Zavedamo se, da je v boj proti trgovini z 
ljudmi vključenih zares veliko ljudi. Kljub ozaveščanju o pasteh trgovine z ljudmi so 
nekateri, ki so se rešili, hitro spet v rokah izkoriščevalcev.  

Klic k molitvi 
Jezus je rekel: »K spreobrnjenju nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Lk 5,32). Ko 
molimo, da bi se končala grozna nepravičnost trgovine z ljudmi, z lahkoto pozabimo naše 
lastne grehe, ki igrajo vlogo v tej krutosti. Spoznajmo, da se borimo s sebičnostjo, 
poželenjem in pohlepom, ki hrani zlo trgovine z ljudmi. Molimo za odpuščanje naših grehov 
in prosimo Boga, naj nas usposobi za služenje, ljubezen in drugačno ravnanje. 

Izkušnja 
Vsako leto na tisoče migrantov plača za prevoz v Evropo iz afriških držav preko Libije. Pot 
preko Libije je splošna ciljna pot za trgovino z ljudmi v Afriki, kjer trgovci javno opravljajo 
svoj posel. Govori se, da je pot zelo nevarna. To je potovanje, ki traja več mesecev, med 
katerimi so žrtve deležne nečloveškega ravnanja. Privedejo jih v centre za pridržanje, kjer jih 
zlorabljajo, prodajo in preprodajo na libijskem trgu za sužnje. Ali pa so prisiljeni delati v 
spolni industriji, da lahko plačajo svojo pot v Italijo. Mnoge migrante ubijejo med samo 
potjo.  
Blessing je ime poslovne ženske iz države Edo, Nigerija. Trgovec ji je obljubil, da bo 
zaslužila več denarja v Evropi. Predstavili so jo Oveke, posredniku, ki je znan kot mešetar, ki 
ji je rekel, da mora plačati 500.000 Naira ($1,400 USD) za pomoč, da pride v Evropo. Denar 
mora plačati ob prihodu v Libijo. Blessing je z upanjem, da bo dosegla Evropo, prodala svoje 
imetje in dobila prevoz. Potem pa je s štirimi drugimi mladimi dekleti iz države Edo začela 
pot preko Libije v Evropo. Dekleta so prestavili na drug kraj, Auchi, tam so čakale na prevoz, 
ki ga je posrednik pripravil za potovanje. V Auchi jim je Oveke dal kondome in jim naročil, 
naj se ne branijo, če bodo ugrabljene v Libiji, naj samo zaupajo Bogu in bodo dosegle 
Evropo. To je Blessing prestrašilo, pa so kljub temu vstopile na nočni avtobus za sever. 
»Vrata so se zaprla za nami,« je povedala. »Bila sem vesela, da Oveke ni bil na avtobusu, 
tako sem uspela prepričati eno od deklet, da se z mano vrne domov, ker sem se tako bala 
posilstva. Tako sva skočili iz avtobusa v naslednjem kraju s tržnico. Uspele smo dobiti 
prostor na jutranjem avtobusu za našo vas. Nazadnje sva vsaj varni.« 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf


Ostale nadaljujejo svoje potovanje skupaj z mnogimi ljudmi, ki potujejo v Evropo: v Kano, 
potem Agadez in iz Agadez v Libijo, kjer posredniki dobijo plačano potnino. (Vir: povedano s. 
Beatrice v Nigerji. A similar story can be found on CNN online.) 

Razmišljanje 
Na praznik svete Jožefine Bakhita, 8. februarja, 2018, ko je svetovni dan molitve in 
ozaveščanja proti trgovini z ljudmi, je papež Frančišek pozval vse, državljane in ustanove, da 
združijo moči za preprečitev trgovine z ljudmi ter zagotovijo zaščito in pomoč žrtvam. Papež 
omenja, da so mnogi migranti prisiljeni, da izberejo ilegalne poti migracije, kjer so podvrženi 
zlorabam vseh vrst, izkoriščanju in suženjstvu. Otroci in odrasli so ogoljufani in odpeljani na 
neznane kraje, kjer jih spolno izkoriščajo in uporabijo za prisilno delo. Poudaril je probleme 
družbe, zaradi katerih je suženjstvo moderne dobe možno: nezavedanje, nepripravljenost se 
soočiti s problemom in hinavščina. (Viri: Pope Francis, General Audience, February 7, 2018 in Vatican 
News: Pope Francis: Human trafficking is a crime against humanity, February 12, 2018) 
Kako pogosto se srečamo z žrtvami trgovine z ljudmi? Jih prepoznamo v naši družbi? Kaj 
smo storili, da bi pomagali žrtvam?  
Poklicani smo, da se osredotočimo na odkrivanje različnih oblik sokrivde, zaradi katerih 
družba tolerira in spodbuja trgovino z ljudmi in izkoriščanje človeka.  
Zato pogumno molimo za žrtve in se zoperstavimo temu, kar apostol Pavel imenuje 
»zlohotne duhovne sile« (Ef, 6,12), proti izkoriščanju človeka. Imamo ogromno moč, če 
stopimo skupaj. In še večjo moč, če molimo h Kralju kraljev v tej zadevi. 

Dejavnost 
• Gostite dogodek, ki bo dvignil ozaveščenje. Na primer, s sodelavci si poglejte in se 

pogovorite o filmu o trgovini z ljudmi.  
• Sodelujte s krajevno skupnostjo da pomagate končati trgovino in nudite podporo 

žrtvam ali širite ozaveščanje o trgovini z ljudi. 
• Razmišljajte o problemu trgovine z ljudmi na v svojem področju. 
• Srečajte se s tistimi, ki so se uspeli rešiti iz trgovine z ljudmi in spoznajte znamenja 

modernega suženjstva.  

Sklepna molitev  
Gospod Jezus, okrepi nas, razsvetli nas, daj nam moči, napolni nas z dvojno mero svojega 
svetega Duha , duha poguma in trdnosti, da se bomo trdno držali tega, kar je pravično in 
resnično. Pomagaj nam, da bomo razumevajoči in usmiljeni do potrebnih, da jih bomo ljubili 
tako, kot jih ti ljubiš. To te prosimo po priprošnji svete Jožefine Bakhita. Amen 
 
 

 
Pripravila s. Beatrice, provinca Afrika – Gambija, za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija 
Grafika iz Usmeritve 24. generalnega kapitlja, podoba: Kongregacijski urad za komunikacijo  
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