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Bevezető
Július 30-a az emberkereskedelem-ellenes világnap. A világon nagyjából 40 millióan áldozatai az
emberkereskedelemnek, ezek közel egyharmada gyerek. Ezen kívül több mint 150 millió
gyerek—világátlagban tízből egy—végez gyerekmunkát, azaz olyan munkát, ami „veszélyes, túl
hosszú munkaidővel jár vagy túl fiatal gyerekek végzik.” Az ENSZ 2021-at a gyerekmunka
felszámolásának évévé nyilvánította, és minden magányszemélyt és szervezetet arra ösztökél,
hogy tegyenek közvetlen lépéseket azért, hogy minden gyerek megfelelően fejlődhessen. (lásd a
gyakorlati útmutatót)
Imádkozzunk
A gyerekmunka felszámolásának évében emlékezzünk meg azon gyermekek millióiról, akik
rabszolgasorban élnek, veszélyeztetve vannak, vagy nem jutnak hozzá megfelelő oktatáshoz és a
fejlődésükhöz szükséges egyéb erőforrásokhoz! Imádkozzunk értük és magunkért – hogy legyen
bátorságunk és erőnk, hogy az igazságért és értük dolgozzunk.

Tapasztalat
Alejandra 12 éves, segít eltartani szüleit és hét kisebb testvérét, tizennégy órát dolgozik naponta,
kagylókat gyűjt El Salvador egyik mangrovemocsarában. Szivarozik, hogy a füsttel elűzze az
agresszív moszkitókat. „Alejandrának … nincs ideje iskolába járni, vagy játszani a többi
gyerekkel. Egyébként se szeret a többiekkel játszani, mert azt mondják róla, rossz szaga van, és
kizárják a játékaikból” Child Labour Stories
A Haitin élő Evelyn Benèch 10 éves volt, mikor eladták restavek 1 rabszolgának. A szülei, akik túl
szegények voltak, hogy eltartsák, elküldték egy családhoz Port-au-Prince-be. A család azt ígérte,
hogy befogadják Evelynt, taníttatják és gondoskodnak róla, de ehelyett bántalmazták és házi
rabszolgaként tartották. (Beyond Borders)
Dario, egy 16 éves fiú az Egyesült Államokból, felidézi azt a kimerítő munkát, amit egy
dohányültetvényen végzett Kentuckyban: „Kifáradsz. Kiszívja minden erődet. Megbetegszel, de
másnap ugyanúgy vissza kell menned a dohányföldre.” (Hazardous Child Labor in United States
Tobacco Farming | HRW)
Masuda, egy 14 éves rohingya lány így írja le, milyen hatással volt rá, hogy prostitúcióra
kényszerítették, miután a családjának nyoma veszett: „Régen együtt játszottam a testvéreimmel az
erdőben. Ma már nem emlékszem, hogyan kell játszani.” (The Rohingya children trafficked for
sex - BBC News)

Reflexió
Ferenc pápa felhívást intézett „minden jószándékú férfihez és nőhöz, … ne legyenek cinkosai
ennek a bűnnek, ne fordítsák félre a tekintetüket testvéreik szenvedése láttán, akiket megfosztanak

szabadságuktól és méltóságuktól, hanem legyen bátorságuk hozzá, hogy megérintsék Krisztus
szenvedő testét, amely megmutatkozik abban a számtalan arcban, akiket ő maga ››legkisebb
testvéreinek‹‹ nevez.” (Már nem rabszolgák, hanem testvérek vagytok)
•
•
•

Mikor volt, hogy elfordítottam arcom az emberkereskedelem és gyerekmunka valóságától?
Miért?
A gyerekmunkások megpróbáltatásai hogyna kapcsolódnak közös otthonunk
megpróbáltatásaihoz? Láthatjuk-e mindkettőben megjelenni „Krisztus szenvedő testét”?
Az iskolanővéri hagyományban mi segíthet nekünk abban, hogy válaszoljunk erre a
sürgető problémára?

Mi a teendő?
•

•

Vásárolj fair trade és méltó munkakörülmények között készült termékeket, amikor csak
lehetséges. Ha nem, vásárolj használtat.
o Keresd az olyan igazolt fair trade címkéket, mint a Fair Trade Certified vagy
Rainforest Alliance, hogy biztos lehess benne, hogy jó gyakorlatokat támogatsz, és
nem gyerekmunkát.
o Használd a Food Empowerment Project csokoládélistáját, hogy biztos lehess
benne, hogy a csokoládé, amit vásárolsz, nem gyerekmunkával készült.
Tájékozódj az gyerekmunka felszámolásának évének honlapján és tégy meg egy lépést,
hogy véget vethessünk a gyerekmunkának (használd ezt a gyakorlati útmutatót.)

Záró imádság
Imádkozunk a világban élő gyerekmunkásokért, azért a 88 millió fiúért és 64 millió lányért, a
felük 5-11 év közötti, akik családjuk szegénysége, a népvándorlásból fakadó konfliktusok és más
társadalmi igazságtalanságok miatt dolgozni kényszerülnek.
Imádkozunk ezekért a gyermekekért, akiknek neve és arca van.
Imádkozunk a szervezetekért, akik a gyerekmunka tragédiájának megszüntetésén dolgoznak, azért
az eredményért, amelyet eddig elértek, azokért a gyerekekért, akiknek segítettek, és
elszántságukért, hogy továbbra is kutassanak és szót emeljenek. Kapjon munkájuk elismerést és
támogatást.
Imádkozunk magunkért, hogy szánjuk rá az időnket, hogy törődjünk ezekkel a gyerekekkel és
támogassuk azokat, akik szót emelnek értük és gondoskodnak róluk, mert ők a mi gyermekeink, a
Teremtő saját képmására alkotta őket, nevük van, és kedvesek az Ő színe előtt.
( Ima a gyerekmunkásokért (részlet), írta Jane Deren, forrás:Education for Justice)
Készítette Kathleen Bonnette, Atlantic-Midwest Tartomány, USA, a nemzetközi Shalom iroda számára.
A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készített.

A restavek a modern kori gyerekrabszolgaság formája, amely ma is működik Haitin, és minden 15
gyerekből egyet érint. A restavek gyerekeket gyakran rokonoknak vagy idegeneknek adják. Új
otthonukban házi rabszolgák lesznek, alantas munkát végeznek fizetés nélkül.
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