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Uvod 

Trgovina z ljudmi je dejavna v podeželskem kot tudi v mestnem okolju po vsem svetu. Ljudje 
vseh življenjskih položajev se lahko znajdejo med milijoni žena, otrok in mož, ki so žrtve 
komercialnega spolnega izkoriščanja, prisilnega dela, služabništva na domu, prisilne poroke in 
pridobivanje organov. Skoraj tretjina vseh žrtev trgovine z ljudmi so otroci, preko 70% je žena 
in deklet. To je strašno, zlasti, ker je bolj razširjeno kot predvidevano. (Vir: UNODC Globalno poročilo 
o trgovanju z ljudmi 2016) 

Klic k molitvi 

Praznik svete Josephine Bakhita, 8. februarja in Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, 30. 
julija, nas kličeta k odgovornosti, da vzdignemo naše zavedanje o položaju žrtev trgovine z 
ljudmi ter podpremo in zaščitimo njihove pravice. Molimo za popolno izkoreninjenje tega zla 
med človeštvom. Prosimo za odpuščanje naših grehov in prosimo Boga, da nas usposobi za 
služenje in ljubezen, za ustvarjanje razlike. Amen. 

Izkušnja  
Država Edo v južni Nigeriji je razvpita po trgovini z ljudmi. Žrtve, s katerimi prekupčujejo preko 
Edo so večinoma mladi ljudje, tako moški kot ženske, ki se preseljujejo iz različnih, večinoma 
socialno ekonomskih razlogov. Žrtve pogosto potujejo z javnimi prevoznimi sredstvi, preko 
severne Nigerije do sosednje države Niger, skozi Libijo, od koder jih prodajo v različne dele 
Evrope.  

Pred potovanjem morajo žrtve plačati kar $1.500. Tistim, ki ne morejo plačati celotne cene za 
potovanje, jim dovolijo, da plačajo en del za potovanje, celotno plačilo morajo izplačati ob 
prihodu v Libijo. Kot povedo osebe, s katerimi so trgovali, postanejo le te žrtve, če ne povrnejo 
zneska do polne cene, to pomeni, da jih zlorabijo in razprodajo na dražbi na Libijskem trgu 
sužnjev za tako majhno ceno kot $400. 

Žrtve so tudi povedale, kako ženske- izseljenke spolno izkoriščajo, jih preusmerijo in prisilijo, 
da postanejo spolne delavke, ker niso uspele povrniti svojega plačila v Libiji. Ker so žrtve 
pristale na to, da plačajo potovanje, bi kdo lahko rekel, da so »prostovoljne žrtve«. Nikakor 
ne, so nevedne prostovoljne žrtve, ker imajo zelo malo ali nobene informacije, s čim se bodo 
soočale na poti v Libijo in Evropo. (“Building Broader Support in the Fight against Human Trafficking in Edo State, 
Nigeria”, 10 julij 2018, Afrika Faith and Justice Network) 

Samuel Okudzeto Ablakwa, član parlamenta (MP) za North Tongu, Gana, želi, da bi vlada 
odgovorila na zahteve, ki so jih objavili v dokumentarcu CNN documentary , da otroke 
prodajajo za $250, da bi delali na jezeru v Gani, Volta Lake. Besedilo, ki ga navaja poročilo 

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/
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


mednarodne delavske organizacije, pravi, da 20.000 otrok dela za gospodarje sužnjev v Volta 
Lake. (“Slavery: CNN report uncovers sale of children for $250 in Ghana,” 3. marec 2019, Ghanaweb)  

Avtorica (sestra Helen) je slišala od drugih o primerih trgovine, vsekakor do leta 2016 ni 
srečala posameznika, ki bi bil vključen v trgovino. Na poletu v Rim je avtorica začela pogovor 
s Esi, ki je na poletu sedela poleg nje. Ko je Esi vprašala, kam je namenjena, je odgovorila, da 
potuje v Kuvajt. Razložila je, da ji je agent v Gani, ki je organiziral njeno potovanje, povedal, 
da je njen cilj Kuvajt. Agent ji je tudi razložil, da bo tam delala kot gospodinja. Ko jo je vprašala, 
če ve, kaj pomeni delo v gospodinjstvu, je odgovorila, da ne ve. Moški, ki je sedel blizu, je 
poslušal pogovor in vzkliknil: »Hej«! Povezal je izkušnjo svoje nečakinje, ki je postala žrtev 
trgovine po podobnem potovanju v Kuvajt. Po Božji milosti so nečakinjo s pomočjo družinskih 
članov rešili in se je vrnila v Gano. Ko je slišala o izkušnji te nečakinje, se je Esi posvetilo, da je 
Kuvajt napačen kraj zanjo in da obljubljena služba, ki čaka nanjo, v resnici sploh ne obstaja.  

Razmišljanje 
• Ali te mlade žene res vedo, v kaj se podajajo, ko se odpravijo na takšna potovanja? 

• Trgovina je razširjena po vseh delih sveta. Kje bi lahko obstajati blizu vas? 

• Več obveščanja o trgovini je potrebno v naših cerkvah, šolah in javnih zborovanjih, da 
pomagamo izobraziti ljudi. Kako se lahko to zgodi v vaših okrožjih? 

Dejavnost 
• Molite za trgovce in nedolžne osebe, ki nepričakovano postanejo žrtve.  

• Presojajte in delujte za večjo ekonomsko sposobnost mladih.  

• Sodelujte na področju lokalne skupnosti, saj je družba ključ za končanje ilegalnih migracij 
in trgovine z ljudmi. 

• Objavite informacije o trgovanju v krajevnih in mednarodnih sredstvih družbenega 
obveščanja.  

• Vzpostavljajte stike in sodelujte z zainteresiranimi skupinami, da bi pomagali končati 
nevarnost trgovanja z ljudmi.  

Sklepna molitev 

Vsemogočni Bog, kaj si moreš misliti o nas, ko druge postavljamo v kategorije, ali še slabše, ko 
jih izbrišemo iz naših življenjskih izkušenj. Pomagaj nam odpreti naš razum in srce za vse tvoje 
otroke. Naj raste naša ljubezen do drugih in naj se vedno zavedamo, da pripadamo tvoji veliki 
družini. Naj bomo dovolj skrbni, da bomo preučevali in si prizadevali za iztrebljenje trgovine z 
ljudmi v našem okolju in po vsem svetu. Amen. 

 
Pripravila sestra Helen Galadima SSND, Afriška provinca – Gana, za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija. 

Grafika na prvi strani iz Aktov 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.  
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