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Bevezető 

Az emberkereskedelem mind falusi, mind városi környezetben világszerte zajlik. Mindenféle 
életállapotú embert, nők, gyermekek és férfiak millióit érintheti a szexuális kizsákmányolás, 
a kikényszerített munka, a házi rabszolgaság, a kényszerházasság és a szervkereskedelem. Az 
emberkereskedelem áldozatainak csaknem egyharmada gyermek, és több mint 70%-a 
nőnemű: felnőtt nők és kislányok. Ez sokkoló adat, ahogy az is, hogy az emberkereskedelem 
sokkal elterjedtebb jelenség, mint ahogy azt korábban gondolták. (Forrás: Globális jelentés az 
emberkereskedelemről 2016 – angol nyelven!) 

Imádságra hívás 

Szent Josephine Bakhita ünnepe február 8-án és a július 30-i Emberkereskedelem-ellenes 
Világnap arra szólít minket, hogy felelősséget vállaljunk azért, hogy felhívjuk a figyelmet az 
emberkereskedelem áldozatainak helyzetére, és hogy védjük és szerezzünk érvényt 
jogaiknak. Azért imádkozunk, hogy végképp megszűnjön ez a gonosztett, amit emberek 
követnek el egymás ellen. Imádkozunk bűneink bocsánatáért, és azért, hogy Isten tegyen 
minket képessé szolgálni, szeretni és változást hozni. Ámen. 

Tapasztalat 
A dél-nigériai Edo állam elhíresült embercsempészetéről. Az Edo-n keresztül átcsempészett 
áldozatok többnyire fiatal nők és férfiak, akik különböző, főként társadalmi és gazdasági 
okokból vándoroltak el lakóhelyükről. Az áldozatokat gyakran tömegközlekedéssel szállítják 
Észak-Nigérián keresztül a szomszédos országba, Nigerbe, és azon keresztül Líbiába, 
ahonnan Európa különböző részeibe csempészik át őket. 

Az utazás előtt az áldozatoknak 1,500 dollárt kell fizetniük. Azoknak, akik nem tudják 
kifizetni még utazás előtt a teljes árat, megengedik, hogy csak egy részét fizessék ki előre, de 
a teljes összeget rendezniük kell, mire Líbiába érnek. Az áldozatok arról számoltak be, hogy 
olyanokat, akik nem tudtak fizetni, foglyul ejtették, bántalmazták, és 400 dollárért adták el a 
líbiai rabszolgapiacon. 

Az áldozatok arról is meséltek, hogyan térítették el és bántalmazták szexuálisan a hontalan 
nőket, és hogyan kényszerítették őket prostitúcióra, mikor nem tudták kifizetni az 
útiköltségüket Líbiában. Mivel az áldozatok beleegyeztek, hogy fizetnek az utazásért, van, 
aki azt mondja, hogy ők „szándékos áldozatok”. Ennek ellenére ők tudatlan áldozatok, mivel 
nagyon csekély, vagy semmilyen tudásuk nincs arról, mi vár rájuk a Líbiába és Európába 
vezető úton. (Forrás: “Building Broader Support in the Fight against Human Trafficking in Edo State, Nigeria”, 2018. 
július 10., Africa Faith and Justice Network – Afrikai Hit és Igazság Hálózata – angol nyelvű cikk) 

Samuel Okudzeto Ablakwa, a ghánai Észk-Tongu parlamenti képviselője  azt szeretné, ha a 
kormány válaszolna  a CNN dokumentumfilmjében megfogalmazott vádakra, miszerint 250 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip_2016.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip_2016.html
http://afjn.org/building-broader-support-in-the-fight-against-human-trafficking-in-edo-state-nigeria/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=mRcVU678UPs


dollárért adnak el gyerekeket, hogy a ghánai Volta-tavon dolgozzanak.. (“Slavery: CNN report 
uncovers sale of children for $250 in Ghana,” 2019. március 3., Ghanaweb - angol nyelvű cikk)  

A szerző (Helen nővér, a reflexió szerzője) értesült már embercsempészési ügyekről; 2016-ig 
mégsem találkozott olyasvalakivel, aki érintett lett volna emberkereskedelemben. Egy 
Rómába tartó repülőút során a szerző szóba elegyedett a mellette ülő Esivel. Mikor 
megkérdezte Esit, hova tart, ő azt válaszolta, hogy Kuwaitba megy. Elmondta, hogy az 
ügynök, aki az utazását intézte Ghánában, azt mondta, hogy Kuwait lesz az úti célja. Az 
ügynök azt is mondta, hogy házvezetőnőként kell majd dolgoznia. Mikor a szerző 
megkérdezte, tudja-e, mit csinál egy házvezetőnő, Esi nemmel felelt. Egy, a közelben ülő 
férfi hallotta a beszélgetést és közbekiabált: „Hé!” Elmesélte az unokahúga történetét, aki 
egy hasonló kuwaiti út során lett embercsempészek áldozata.  Isten kegyelméből a lányt 
megmentették a rokonai és hazatérhetett Ghánába. Miután hallotta az unokahúg esetét, Esi 
rádöbbent, hogy Kuwait nem jó hely számára, és az állás, amiről azt mondták, rá vár, nem is 
létezik.  

Reflexió 
• Vajon ezek a fiatal nők tisztában vannak vele, mire vállalkoznak, mikor ilyen útra 

indulnak? 

• Az emberkereskedelem az egész világon jelen van. Hol létezhet ilyesmi a közeledben? 

• Több tájékoztatásra van szükség templomainkban, iskoláinkban és nyilvános 
összejöveteleken, hogy az emberek tudjanak erről. Hogyan történhetne meg ez a te 
környezetedben? 

Cselekvés 
• Imádkozzunk az emberkereskedőkért, és a gyanútlan ártatlanokért, akik áldozattá 

válnak. 

• Olvass utána a témának, és dolgozz azon, hogy a fiatalok önállóak és tájékozottak 
legyenek gazdasági kérdésekben.  

• Vegyél részt a helyi közösség építésében, mert a közösség kulcsfontosságú abban, hogy 
véget vessünk az illegális migrációnak és az embercsempészetnek. 

• Tégy közzé információt az emberkereskedelemről a helyi és nemzetközi közösségi 
médiában.  

• Építs hálózatot és működj együtt ebben érdekelt csoportokkal, hogy véget vessetek az 
emberkereskedelem jelentette fenyegetésnek.  

Záró ima 

Mindenható Isten, vajon mit gondolhatsz arról, mikor másokat megítélünk, vagy ami még 
rosszabb, kizárjuk őket életünkből! Segíts, hogy megnyissuk elménket és szívünket minden 
gyermeked számára!  Add, hogy növekedjék egymás iránti szeretetünk, és hogy mindig 
tudatában legyünk annak, hogy a Te tágabb családodhoz tartozunk. Add, hogy legyen 
figyelmünk utánajárni és elmélyedni ebben a témában, hogy véget vethessünk az 
emberkereskedelemnek környezetünkben, és az egész világon. Ámen.   

Készítette Helen Galadima nővér (Ghána, Afrika Tartomány), a Nemzetközi Shalom Iroda számára (Olaszország, Róma). 
A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a rend Kommunikációs Irodája készített. 

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Slavery-CNN-report-uncovers-sale-of-children-for-250-in-Ghana-727644
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Slavery-CNN-report-uncovers-sale-of-children-for-250-in-Ghana-727644
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