
IX Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji

przeciwko Handlowi Ludźmi 2023

„pełnić sprawiedliwości, umiłować życzliwości

i pokornie obcować z Bogiem twoim” (por. Mi 6,8)

Droga ku godności

„Droga ku godności” to temat IX Edycji Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji

przeciwko Handlowi Ludźmi, obchodzonego 8 lutego 2023 r.

W 2022 doświadczyliśmy poważnych zmian, a także nasilenia światowych kryzysów.

W tym kontekście wzrosła liczba zarówno grup ryzyka, jak i osób cierpiących z

powodu przemocy związanej z handlem ludźmi. Można to tłumaczyć

wykorzystywaniem słabości powodowanych niestabilnością wynikającą z konfliktów

zbrojnych, ogólnie przemocą oraz kryzysami klimatyczno-środowiskowymi i

gospodarczymi. Osoby próbujące uciec w nadziei na odnalezienie bezpieczeństwa

czy pracy znajdują się na łasce nieodpowiednich przepisów dotyczących ochrony

migrantów, przez co mogą być łatwiej wplątane w sieci utkane przez wyzyskujących.

Ponadto, handlujący coraz częściej wykorzystują technologie informacyjne do

rekrutacji i wyzysku, wabiąc ofiary za pośrednictwem mediów społecznościowych i

zamieszczając w Internecie fałszywe ogłoszenia o pracę.

W tym kontekście jesteśmy wezwani do podtrzymywania nadziei i wartości, które

ukierunkowują nasze życie i działania. Oto znaczenie tematu IX

Międzynarodowego Dnia Modlitwy, wybranego przez międzynarodową grupę

młodych przedstawicieli partnerskich organizacji
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i czterech młodych ekspertów ds.

komunikacji:

- droga ku godności, przeciwko handlowi ludźmi. Celem
2

naszego zaangażowania

jest godność każdej osoby, bez wyjątku. Do tego zmierza nasza droga.

- Iść z oczami szeroko otwartymi, by rozpoznawać procesy, które prowadzą

miliony ludzi, zwłaszcza młodych, do stawania się ofiarami wykorzystania i handlu

ludźmi.

- Iść z uważnym sercem, by odkrywać codzienne drogi tysięcy ludzi

poszukujących wolności i godności, drogi troski, włączenia i wzmocnienia.

- Inspirując się kreatywnością młodych ludzi i ich duchową siłą, iść z

nadzieją, by promować działania przeciwko handlowi ludźmi, które umożliwiają

nam na nowo odkrywać godność, budzić radość życia i uwalniać nadzieję.
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GODNOŚĆ CZŁOWIEKA JEST HORYZONTEM WOLNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU:

„uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków

wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie” (Preambuła

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10.12.1948)
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- Iść razem, by budować kulturę spotkania, która prowadzi do nawrócenia

serca i tworzenia solidarnych społeczności, zdolnych do demaskowania stereotypów

i ochrony praw każdej osoby.

HANDEL LUDŹMI - PROCES, KTÓRY PROWADZI DO TRAKTOWANIA

LUDZI JAKO RZEDMIOTÓW WYKORZYSTANIA

Handel ludźmi to proces, w którym ludzie są zmuszani lub zwabiani fałszywymi

perspektywami, rekrutowani, przenoszeni, zmuszeni do pracy i życia w warunkach

wyzysku czy nadużyć. Jest to złożona rzeczywistość, często powiązana z migracjami.

Handel ludźmi jest więc procesem, który rodzi się w labiryntach podporządkowania i

przemocy fizycznej, psychicznej, czy duchowej. Ludzie są wyzyskiwani i w

traktowaniu redukowani do przedmiotów, które mają być użyte dla zysku.

Ofiary handlu mogą być wykorzystywane seksualnie, zmuszane do wczesnych i

przymusowych małżeństw w dzieciństwie lub wykorzystywane jako siła robocza w

różnych branżach, np. jako pomoc domowa, w rolnictwie, hotelarstwie, górnictwie,

przemyśle fabrycznym, budownictwie, czy rybołówstwie. Problem ten obejmuje

również handel narządami, żebractwo oraz pobór dzieci i młodzieży do walk

zbrojnych.

Handel ludźmi wiąże się z wykorzystywaniem i ograniczaniem wolności człowieka

oraz sprawowaniem kontroli nad ofiarą poprzez rzeczywistą przemoc, groźbę jej

użycia, bądź stosowanie kar. Handel ludźmi pozbawia osoby ich godności,

sprawczości i prawa do wolnego, bezpiecznego życia.

Handel ludźmi jest procesem, podczas którego stopniowo pojawiają się różne

elementy, które, często w nieoczekiwany sposób, prowadzą osobę do stanu wyzysku.

To dezorientuje osobę będącą ofiarą handlu, która nie rozpoznaje tego stanu, nie

zdając sobie sprawy, że pragnienie życia, pracy i bezpieczeństwa zostało stłumione

przez okrutną rzeczywistość handlu ludźmi. W zrozumieniu tego problemu może

nam pomóc następujące świadectwo:

„Pracowałam, miałam miały kiosk, wszystko szło dobrze. Aż do pewnego dnia, gdy,

szukając innych, lepszych możliwości zarobkowych, zgłosiłam się do agencji, która

zaproponowała mi pracę na Bliskim Wschodzie. Myślałam, że znalazłam

niepowtarzalną okazję. Wyjechałam z sercem pełnym nadziei. Potrzebowałam czasu,

aby uświadomić sobie, co mnie spotkało. Zabrali mi dokumenty, pracowałam bez

odpoczynku, potem dowiedziałam się, że nie dostanę wynagrodzenia, a na koniec

zabrali mi jedzenie. Byłam zrozpaczona, traktowano mnie jak niewolnika.”

Godność i wolność, to także droga. Powolny i długotrwały proces, który jest

udziałem osoby uwalniającej się z przemocy handlu ludźmi. Posłuchajmy dalszej

części świadectwa:

„Jedyne, o czym mogłam myśleć, to ucieczka z tej strasznej sytuacji. Podczas

pierwszej próby ucieczki zostałam zgwałcona przez taksówkarza, którego poprosiłam

o pomoc. Desperacja sprawiła, że znów próbowałam uciec, na szczęście tym razem

znalazłam pomoc. Zabrano mnie do ambasady Ugandy, w kraju, w którym



przebywałam. Po otrzymaniu dokumentów i znalezieniu osób, które miały zabrać

mnie do ojczyzny, wyjechałam do Ugandy. To był początek nowego życia. Przybyłam

na lotnisko i zobaczyłam dwie siostry zakonne, które zabrały mnie do swego domu.

Opiekowały się mną. Kilka razy zabrały mnie do szpitala, aby sprawdzić stan

mojego zdrowia, zapewniły mi jedzenie, ubrania, godność… Przespałam kilka dni z

rzędu, pamiętam, że jedna z sióstr przychodziła regularnie, by sprawdzić czy

wszystko ze mną w porządku i przynosiła mi jedzenie.

Nadszedł dzień, w którym byłam gotowa wrócić do domu. Miałam siłę, by zacząć od

nowa, tęskniłam za powrotem do pracy we własnym małym kiosku, tak jak to było

kilka lat wcześniej. Siostry z Talitha Kum umożliwiły mi realizację tego marzenia.

Minęły dwa lata, teraz mieszkam w Ugandzie, mam własny kiosk i nadal otrzymuję

opieką duchową i jestem wspierana, aby kontynuować moją drogę uzdrowienia i

odbudować swoje życie w godności.”
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jest zaproszeniem, byśmy, w solidarności z emigrantami podjęli pielgrzymkę ku

ludzkiej godności, jako pielgrzymi nadziei, idąc razem - młodzi, dorośli i dzieci,

ludzie o różnych tradycjach religijnych, różnych kulturach i z różnych pokoleń.

Razem, w poszukiwaniu daru, jakim jest każda osoba, przeciwko wszelkim formom

wyzysku i handlu ludźmi. W tym czasie kluczowe jest zachęcanie i otwieranie

nowych dróg edukacji i uwrażliwiania na ten problem. Ponieważ „wszelka zmiana

wymaga procesu edukacyjnego, który angażowałby wszystkich. W tym celu

konieczne jest zbudowanie „wioski edukacyjnej”, w której, w różnorodności, dzielono

by trud powoływania do życia sieci relacji ludzkich i otwartych.” (Przesłanie Ojca

Świętego na inaugurację paktu wychowawczego - 12.09.2019)

Jesteśmy wszyscy pielgrzymami na tej ziemi. Nie musimy się bać „snuć marzeń jako

jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci

tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy

jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci!” (Papież

Franciszek FT, 8)


