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Medzinárodný deň modlitby
a povedomia o obchodovaní s ľuďmi
8.2.2019 sa už piaty krát budeme modliť za obete obchodovania a
konkrétne aj za slovenské ženy, mužov a deti, ktoré boli vykorisťované.
Slovenská katolícka charita im v spolupráci s diecéznymi charitami
pomáha postaviť sa opäť na nohy v rámci projektu STOP obchodovaniu
s ľuďmi od roku 2008.
Nasledujeme tak krásnu iniciatívu Svätého otca Františka, ktorého
túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých krajín, miest
a regiónov. 8. február určil Sv. otec za Medzinárodný deň modlitby
a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, keďže tento deň je dňom
liturgickej spomienky na Svätú Bakhitu, otrokyňu zo Sudánu, ktorá sa
stala svätou.
Obchodovanie s ľuďmi, ktoré je nazývané tiež novodobým otroctvom, sa
v súčasnosti deje v mnohonásobne väčšom rozsahu ako sa dialo v
minulosti. Nadobudlo však nové formy, akými sú dnes nútená
prostitúcia, nútená práca, nútené žobranie a nútená kriminalita, nútené
sobáše, predaj na orgány. Každoročne sa stane obeťou tohto zločinu 45
miliónov ľudí. Rany násilia si odnášajú nielen na tele, ale aj na duši, a tie
sú oveľa hlbšie než tie fyzické. Obete totiž väčšinou nie sú viac schopné
nadväzovať dôverné medziľudské vzťahy. Často krát bývajú predaní
práve svojimi najbližšími.
Na Slovensku je mnoho ľudí v dôsledku ťažkej životnej situácie
vylúčených a vytlačených na hranicu spoločnosti. Takto bez práce, bez
perspektívy a bez východiska sa človek stáva zraniteľným a môže byť
ľahkou korisťou pre obchodníkov s ľuďmi. Títo ľudskú bytosť degradujú
na predmet konzumu, ktorý možno použiť a zahodiť.

Pápež František - o obchodovaní s ľuďmi
Pápež František sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme
neodvracali zrak pred utrpením bratov a sestier zbavených slobody a
dôstojnosti, ale aby sme mali „odvahu dotknúť sa trpiaceho Kristovho
tela“!
„Načúvajme volaniu toľkých bratov a sestier zneužívaných v zločineckom
obchodovaní: oni nie sú tovar, sú to ľudské bytosti, a takto k nim treba
pristupovať.“
„Pán sľubuje obnovu síl a oslobodenie všetkým utláčaným sveta, ale
potrebuje nás, aby svoj prísľub urobil účinným. Potrebuje naše oči, aby
sme VIDELI potreby bratov a sestier. Potrebuje naše ruky, aby
POMÁHALI. Potrebuje náš HLAS na verejné pomenovanie bezprávia
páchaného v mlčaní.“
„Každý útok, zranenie alebo násilie na tele blížneho je URÁŽKOU Boha
Stvoriteľa! Ježiš, doráňaný, objekt posmechu, osočovaný, ponížený,
zbičovaný, ukrižovaný, nás učí LÁSKE, ktorá sa jeho zmŕtvychvstaním
ukázala byť SILNEJŠIA než hriech a smrť.“
„Vždy ma zarmucovala situácia tých, ktorí sa stali obeťami rozličných
foriem obchodovania s ľuďmi. Chcel by som, aby bolo počuť Boží výkrik
adresovaný všetkým: „Kde je tvoj brat?“ (Gn 4, 9). Kde je tvoj brat
a tvoja sestra, ktorí sú zotročení? Kde sú tí, ktorých každý deň zabíjaš v
malej ukrytej továrni, v sieti prostitúcie, v deťoch zneužívaných na
žobranie, v tom, ktorí musia pracovať tajne, pretože nemajú možnosť
svoju prácu legalizovať? Netvárme sa, že sa nič nedeje. Mnohokrát sme
toho súčasťou. Táto otázka je pre všetkých! V našich mestách je
zakorenený tento mafiánsky a otrasný zločin, pričom mnohí na svojich
rukách majú krv pohodlnej a tichej spolupráce na tomto zle.“
(in Evangelii Gaudium)

O sv. Jozefíne Bakhite

Sv. Bakhita nosila
prívesok s obrazom
Sedembolestnej
Panny Márie,
patrónky Slovenska.
Je s ním vyobrazená
aj na ikone. O to nám
môže byť táto
černošská svätica
bližšia.

Svätá Jozefína Bakhita žila v 19. storočí v Sudáne, kde bola ako
9-ročná násilne odvlečená do otroctva. Jej väznitelia s ňou
zaobchádzali kruto a predávali ju stále ďalej. Prežívala silné
fyzické i psychické poníženie. Jej telo bolo poznačené 144-mi
jazvami. Meno Bakhita, ktoré znamená „majúca šťastie“, jej
vymysleli únoscovia. Trestali ju za každú maličkosť, nezriedka
zbili a nechali ležať v kaluži krvi. Spávala na holej zemi.
Napriek bolestiam Bakhita všetko ticho znášala. Neskôr
vyznala: „Keby som počas otroctva bola poznala Pána, o koľko
menej by som trpela!”
Napokon ju predali talianskemu konzulovi v Sudáne, u ktorého
sa k nej prvýkrát správali ako k človeku. Pomáhala
v domácnosti a cítila sa šťastná. Po dvoch rokoch ju konzul
vzal so sebou Talianska, kde bolo otroctvo už v tom čase
zrušené a tak sa stala Bakhita oficiálne slobodnou. Následne
sa dostala k sestrám Kanosiánkam v Benátkach, kde spoznala
Boha, ktorého „už dávno cítila vo svojom srdci bez toho, že by
vedela, kto to je“. Bohu potom verne slúžila až do svojej smrti,
pracovala v kuchyni, umývala riad, bola vrátničkou
a kostolníčkou. O blížnych sa Sestra Bakhita vždy starala
s láskou, jej neustály úsmev si získaval srdcia ľudí, tak ako jej
pokora a jednoduchosť. V staršom veku, keď ochorela, vrátili
sa jej bolestné spomienky z čias otroctva a modlila sa:
„Prosím, uvoľni reťaze... sú ťažké!“.
V roku 1992 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Jozefínu Bakhitu za
blahoslavenú a neskôr v r. 2000 za svätú.
A neskôr, keď ju Svätý Otec vyhlasoval za svätú, poznamenal:
„Vo Svätej Jozefíne Bakhite nachádzame žiarivú obhajkyňu
pravej emancipácie. Jej životný príbeh nie je inšpiráciou k
pasívnemu prijatiu, ale naopak k pevnému odhodlaniu
efektívne pracovať na oslobodení dievčat a žien spod útlaku
a násilia a na tom, aby im bola navrátená dôstojnosť v plnom
výkone ich práv.“

Súčasná téma
Aj pod našimi oknami
V priebehu 2017 a 2018 dvojica z okresu Levice nútila mladú dievčinu
k prostitúcii. Obvinení z obchodovania sú momentálne vo väzbe. Pod
zámienkou vykonávania pomocných práv v domácnosti ju zlákali do
svojho domu. Následne jej však bol založený profil s fotkami na
sociálnej siete za účelom kontaktovania zákazníkov. Dievča bolo nútené
k prostitúcii na rôznych odľahlých miestach v Levickom okrese. Neskôr
ju previezli aj do Bratislavy a Nitry, kde musela poskytovať služby
v autách a na ulici. Páchatelia ju mali neustále pod dohľadom
a kontrolovali ju. Poslušnosť si vynucovali násilím a vyhrážkami. Všetky
zarobené peniaze musela odovzdávať.
Jej vlastnými slovami:
SIMONA
„Jedného dňa ma sesternica zavolala k sebe domov, že sa budeme zabávať.
Myslela som, že tam ostanem jednu noc. Prehovárala ma, „Poď k nám“, že
mi tam bude dobre, že mám ostať. Nemala som kde bývať, nemala som
peniaze, nemala som kde ísť. Keby som nebola v situácii v akej som bola,
v živote by som s tým nesúhlasila. Nemala som inú možnosť. Prvý týždeň
bolo všetko v poriadku. Dali mi posteľ a jedlo. Potom sesternica začala s tým,
že jej deti nemajú toto a tamto, že keď budem robiť, čo mi povie, im aj mne
bude dobre. Urobili mi konto na pokeci kvôli dohadovaniu zákazníkov. Peniaze
som vždy musela odovzdávať. Prehľadávali ma všade. Nadávali mi, vyhrážali
sa mi, viackrát ma dobili na dvore do krvi.“
Simona je jednou z našich klientok, ktoré vkladáme do
spoločných modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi.

O projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi
Slovenská katolícka charita stojí pri obetiach v rámci projektu STOP
obchodovaniu s ľuďmi od roku 2008. Hlavným cieľom projektu je priama
pomoc obetiam obchodovania s ich reintegráciou do spoločnosti.
Slovákom, ktorí sa v zahraničí stali obeťami obchodovania, asistujeme pri
bezpečnom návrate na Slovensko a následne im poskytujeme komplexnú
starostlivosť s individuálnym prístupom.
Prevádzkujeme tiež Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818 a venujeme sa prevencii a osvete. V rámci
preventívnych aktivít a kampaní na celom Slovensku zvyšujeme povedomie
o danej problematike, so zameraním na zraniteľné skupiny ako sú detské
domovy , domovy na pol ceste, útulky, zariadenia pre žiadateľov o azyl.
Kto sa chce dozvedieť o našom projekte viac alebo ho podporiť, ponúkame
možnosti na našej webstránke:
 www.obchodsludmi.sk
Priebežné informácie môžete sledovať na facebooku:
 STOP obchodovaniu s ludmi
V prípade záujmu o materiály, DVD a letáky napíšte nám na:
 stoptrafficking@charita.sk
Linky na médiá, v ktorých sa dozviete viac o našej práci:
 https://www.aktuality.sk/clanok/530320/pomaha-obetiamobchodu-s-ludmi-obchodnici-vedia-ako-to-na-vas-zahrat/
 https://www.lumen.sk/archiv-play/105847

Správa z Vatikánu
17. Januára 2019 vo Vatikáne predstavili Pastoračné usmernenia k
problematike obchodovania s ľuďmi. V desiatich bodoch pomáhajú
porozumieť, rozpoznať, predchádzať a bojovať proti obchodovaniu s
ľuďmi, chrániť obete a napomáhať ich komplexnej rehabilitácii.
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-01/cirkev-predstavila-pastoracne-usmerneniaproti-obchodu-s-ludmi.html?fbclid=IwAR0DeD9395ZL9SjafafY17VRzwBKb7LpCzRRNt5yKDSHVKnTyYvhbb9Oyg

