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Handel ludźmi
S. Rita Mascarenhas, FMA – Azjatycki Ruch Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych przeciwko handlowi ludźmi (AMRAT)

BÓG WZYWA NAS DO PRACY
DLA SPRAWIEDLIWOŚCI
“I czego żąda Pan
od ciebie,
jeśli nie czynienia
sprawiedliwości,
umiłowania
wierności i
pokornego
obcowania z
Bogiem twoim?”
Mi. 6:8
A więc Bóg wzywa nas do zaangażowania się na
rzecz sprawiedliwości, a zarazem nierozłącznego z
tą cnotą miłosierdzia.Sprawiedliwość i miłosierdzie
są wpisane w Ewangelię jako istotna całość,
dlatego nie możemy dzielić tej rzeczywistości na
poszczególne części lub kategorie.

„Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność….”
(Iz. 61:8). Możemy więc powiedzieć, że skoro
sprawiedliwość jest jednym z najbardziej
charakterystycznych atrybutów Pana Boga,
to praktykowanie tej cnoty przyczynia się do
Jego kultu i jest formą oddawania Mu czci. W
Modlitwie Pańskiej „Ojcze nasz” modlimy się:
„…przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi….”. Dlaczegóżby
więc nie sprowadzać nieba na ziemię postępując
sprawiedliwie i
sprzeciwiając się wszelkiej
nieprawości?
Pan Bóg identyfikuje się ze zmarginalizowanymi,
gdyż ukazuje siebie jako Ojca tych, którzy nie
mają ojca, jako opiekuna wdów i sierot. „Ojcem

dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym
świętym mieszkaniu”(Ps.68:6). On jest obrońcą słabych i
bezsilnych, jednocześnie nie toleruje wszelkiej nieprawości
czynionej wobec każdego stworzenia, którego koroną jest
człowiek. Bóg jest naszym Ojcem, który jest sprawiedliwy,
ale jednocześnie miłosierny. On zawsze staje po stronie
uciskanych i sprzeciwia się wszelkiemu złu czynionemu
przez uciskających i wyzyskujących. Skoro więc Pan Bóg tak
wielką wagę przywiązuje do sprawiedliwości i miłosierdzia,
to i my winniśmy czynić podobnie. Nasze zaangażowanie
na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia możemy realizować
na wiele różnych sposobów. Wiemy z doświadczenia, jak
bardzo nas ranią wszelkie objawy niesprawiedliwości w
naszym codziennym życiu. Boli nas to, bo dotyczy nas
osobiście. Ale jeśli wyjdziemy z poza siebie, to łatwo
dostrzeżemy, jak wiele niesprawiedliwości dzieje się wokół
nas, poczynając od naszego najbliższego środowiska i
kończąc na globalnym, co też powinno nas boleć. Jednym z
takich objawów jest handel ludźmi. To jest problem, który
w pierwszej kolejności należy zdiagnozować, czyli zdobyć
odpowiednią ilość wiedzy na ten temat, by móc następnie
podjąć skuteczne działanie.

Patrz!
Według danych www.globalslaveryindex.org ok. 45.8
milionów ludności naszego globu jest uwikłanych
w rozmaite formy współczesnego niewolnictwa. W
samych Indiach przynosi to ok. 360 miliardów dolarów
dochodów rocznie, o czym mówi Kailash Satyarthi indyjski aktywista otwarcie występujący przeciwko
handlowi żywym towarem, który w 2014 roku został
laureatem pokojowej nagrody Nobla. Dzięki jego
staraniom 80 tysięcy dziecięcych pracowników z
Azji Południowo-Wschodniej zostało uwolnionych
od swojego ciężkiego losu. Organizacja, z którą jest
związany „Ruch Ocalenia Dzieciństwa”, walczy o
prawa dzieci. Jego głównym celem jest zlikwidowanie
zjawiska zmuszania do pracy do dzieci, umożliwienie
im nauki oraz dążenie do ich społecznej integracji. W
Indiach tzw. „brudne pieniądze” pochodzące z handlu
ludźmi stanowią jedną piątą PKB tego państwa
(Produkt Krajowy Brutto). Natomiast wprowadzanie
do legalnego obrotu finansowego i gospodarczego
takich pieniędzy jest określane jako „pranie brudnych
pieniędzy”. Jest to bardzo niebezpieczny proceder,
gdyż prowadzi do ekonomicznej niestabilności, która
hamuje wzrost gospodarczy danego kraju. Tego
rodzaju zjawisko jest znane pod nazwą „korupcja
kapitału”.

osób przy pomocy gróźb lub przy użyciu siły lub
innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa,
wprowadzanie w błąd w celu wykorzystywania.”
(Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu
za handel ludźmi…., jako uzupełnienie konwencji
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 15 listopada 2000 roku)

Przedstawione
poniżej
globalne
statystyki dotyczące handlu ludźmi mają
nam uświadomić, jak ogromna jest skala
tego problemu (www.enditmovement.com):

ØØ 1 na 5 ofiar niewolnictwa jest dzieckiem
ØØ 55% ofiar to kobiety i dzieci
ØØ Problem niewolnictwa występuje w 167 		
krajach

Główne obszary życia społecznego, w których mamy do
czynienia ze zjawiskiem niewolnictwa to: prostytucja,
pornografia, turystyka seksualna, przymuszanie
do małżeństwa, wykorzystywanie siły roboczej w
zakładach pracy, przemyśle, rolnictwie….żebractwo,
przymusowe wcielanie do służby wojskowej….
Niewolnictwo przybiera rozmaite formy i ma wiele
różnych nazw, jednak najbardziej charakterystycznym
jego znamieniem jest przemoc

Ze względu na ogromne zyski i dochody handel
ludźmi jest najszybciej rosnącym przestępstwem na
świecie, stając się w tej chwili drugim co do wielkości
nielegalnym rynkiem. Są trzy główne rodzaje handlu
żywym towarem, a mianowicie: wykorzystywanie
seksualne, zmuszanie do niewolniczej pracy oraz do
usuwania niektórych narządów z ludzkiego ciała w
celu ich sprzedaży dla osiągnięcia zysku.
Handel ludźmi definiuje się jako: „…werbowanie,
przekazywanie, przechowywanie i przyjmowanie
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Oceniaj!
Problem handlu ludźmi może się wydawać tak
ogromny, że wręcz przytłaczający, co jednak nie
powinno nas zniechęcać do podjęcia działań w
kierunku poprawy tej dramatycznej sytuacji,
w której znalazły się miliony istnień ludzkich.
Pierwszym krokiem jaki możemy zrobić w tym
zakresie, jest uświadomienie sobie skali problemu
oraz konieczności przeciwdziałania tego rodzaju
zbrodni, która w perfidny sposób pozbawia
człowieka jego godności, uderzając przede wszystkim
w najsłabszych, czyli kobiety i dzieci. Godnością
dziecka Bożego obdarzył każdego człowieka bez
wyjątku sam Bóg, powinniśmy więc postępować
zgodnie z Jego zamysłem. Na kartach Pisma Świętego
jest to wyraźnie zapisane:

W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju 1
stycznia 2015 roku wyraził się między innymi w ten
sposób:
„Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, niewolnictwo
zakorzenione jest w błędnym wyobrażeniu i podejściu
do tego, kim jest osoba ludzka, czyli w takim podejściu,
które pozwala na traktowanie drugiego człowieka jak
przedmiot. Kiedy tylko grzech skorumpuje nasze
ludzkie serce, to w konsekwencji oddalamy się od
naszego Stwórcy i od drugiego człowieka, co z kolei
może doprowadzić do sytuacji, kiedy drugi człowiek
nie jest uważany za istotę o równej godności, czyli
jako brat i siostra dzielący nasz wspólny ludzki los,
ale raczej jako przedmiot. Bez względu na to, w
jaki sposób człowiek jest uprzedmiotowiany, czy
to pod przymusem fizycznym czy psychicznym,
czy też stosując jakąkolwiek formą oszustwa, taki
proceder stoi w absolutnej sprzeczności z pierwotnym
zamysłem Boga Stwórcy, który uczynił wszystkich
ludzi na wzór i podobieństwo swoje oraz według
swego upodobania”. To Bóg uczynił nas wszystkich
wolnymi, dlatego żaden człowiek nie może być tej
wolności pozbawiany, czyli traktowany i sprzedawany
jak towar. Nasze człowieczeństwo noszące w sobie
znamiona Boga samego, nie może być zredukowane
do bycia czyjąś własnością.

Papież Franciszek, będąc świadomym powagi sytuacji,
wielokrotnie przy różnych okazjach mówił na ten
temat.

„Zaprawiajcie się w dobru!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie, w
obronie wdowy stawajcie!”
Iz. 1:17

„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski Pana

Drugie
Walne
Europejskie
Zebranie
Przedstawicieli Zgromadzeń Zakonnych w
Sprawie Zwalczania Handlu Ludźmi i Wyzysku
- Rzym, 7 listopad 2016 r. Słowa papieża Franciszka
skierowane do uczestników:

Łk. 4:18-19

„A Król im odpowie: - Zaprawdę
powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście
uczynili”

„Jak dobrze wiecie, jednym z wyzwań z jakim
spotykacie się w waszej pracy na rzecz zwalczania
wszelkich form współczesnego niewolnictwa jest
obojętność społeczna, a nawet współudział wielu
jednostek i instytucji w tym przestępstwie (Evangelii
Gaudium, 211). Przede wszystkim ze względu na
potężne interesy ekonomiczne oraz gigantyczne

Mt. 25:40
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zyski generowane przez zorganizowane sieci
przestępcze. Dlatego tym bardziej doceniam wasze
wysiłki prowadzone w kierunku uświadomienia
społecznego odnośnie skali tego problemu, który
dotyczy zwłaszcza kobiet i dzieci. Jednak w szczególny
sposób chciałbym podziękować za waszą wierną
Ewangelii Miłosierdzia postawę, która wyraża się
poprzez wasze zaangażowanie na rzecz przywrócenia
godności ofiarom. Wasza działalność na tym polu
przypomina nam o wielkiej i pozbawionej wszelkiego
rozgłosu posłudze wśród kobiet i dzieci podejmowanej
przez zgromadzenia zakonne, szczególnie żeńskie, na
przestrzeni wielu lat, aby przywrócić godność zranionej
w swym człowieczeństwie ludzkości”.

wyeliminowania przymusowej pracy, zlikwidowania
wszelkich form niewolnictwa, wykorzenienia handlu
ludźmi, pozbycia się haniebnej praktyki zmuszania
dzieci do pracy, łącznie z wcielaniem dzieci do
wojska, i w końcu założenie, że do 2025 roku
zakończone zostaną wszelkie formy wyzysku dzieci
jako pracowników’. Możemy więc powiedzieć, że te
cele stały się imperatywem moralnym dla wszystkich
państw członkowskich ONZ”.
Audiencja papieska; 8 luty 2017 r. – Wspomnienie
liturgiczne św. Bakhity
„Dzisiejsze święto jest dniem modlitwy w intencji
ofiar handlu ludźmi. W tym roku chcemy w sposób
szczególny pamiętać o dzieciach i dorastającej
młodzieży. Zwracam się więc ze słowem zachęty do
tych wszystkich, którzy na różne sposoby pomagają
zniewolonym i molestowanym nieletnim uwolnić
się od takiego ucisku. Mam nadzieję, że te władze
państwowe, które poczuwają się do odpowiedzialności
za swoich obywateli, będą zdecydowanie zwalczać
plagę handlu ludźmi w swoich krajach, w sposób
szczególny pozwalając dojść do głosu naszym braciom
najmniejszym, poniżonym w swej godności. Musimy
podjąć wszelkie wysiłki w celu wyeliminowania
tej haniebnej i nie do zaakceptowania zbrodni…..
Powrócę jeszcze do dzisiejszej uroczystości w związku
ze wspomnieniem św. Josephiny Bakhity, kiedy to
modlimy się za ofiary handlu ludźmi (Ojciec Święty
pokazuje książeczkę z jej wizerunkiem na okładce).
Ta młoda kobieta, która została zniewolona w Afryce,
wyzyskiwana i upokorzona, nigdy nie zrezygnowała
z nadziei, aż w końcu udało się jej wyemigrować do
Europy, gdzie usłyszała głos powołania i została
zakonnicą. Módlmy się za wstawiennictwem św.
Jesephiny Bakhity za tych wszystkich migrantów,
uchodźców i wyzyskiwanych, których cierpienie jest
tak bardzo wielkie”.

Słowo papieża Franciszka skierowane do
sędziów przybyłych z całego świata do
Papieskiej Akademii Nauk Społecznych na
konferencję na szczycie w sprawie „Handlu
Ludźmi i Zorganizowanej Przestępczości”
– Watykan 3-4 czerwiec 2016 r.
“…przybyliście do Akademii jako sędziowie i
prokuratorzy z całego świata, aby dzieląc się swoim
doświadczeniem i mądrością zdobytą w trakcie
zdobywania wiedzy prawniczej i wykonywania
praktyki zawodowej, podjąć wspólne wysiłki w
kierunku wyeliminowania handlu ludźmi, przemytu
i przestępczości zorganizowanej. Zawód sędziowski
to powołanie, które wymaga odwagi w nieustannym
stawaniu po stronie prawdy, co w konsekwencji
prowadzi do bycia wolnymi od wszelkiego rodzaju
nacisków ze strony władz państwowych, prywatnych
instytucji oraz ,oczywiście, ze strony ‘struktur
grzechu’, o których wspominał mój poprzednik Jan
Paweł II, a zwłaszcza tych struktur grzechu, które
są zorganizowaną przestępczością. Bez tej wolności
sądownictwo jest skorumpowane i jednocześnie
korumpuje daną społeczność”.
„Na szczęście, realizując tę kompleksową kwestię,
aczkolwiek niezmiernie delikatną bo dotyczącą
życia ludzkiego, można zauważyć pewien postęp w
uwalnianiu ludzkości z nowych form niewolnictwa i
przestępczości zorganizowanej. Dzieje się to miedzy
innymi dzięki inicjatywie podjętej na mój wniosek
przez Papieską Akademię Nauk Społecznych. Oprócz
tego zdaje się, że możemy liczyć na współpracę z
ONZ, gdyż zostały już podjęte wspólne kroki w tej
dziedzinie. Chciałbym też przy tej okazji wyrazić swoją
wdzięczność za to, że przedstawiciele 193 państw
członkowskich Narodów Zjednoczonych jednogłośnie
zatwierdzili nowe cele na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju, szczególnie cel 8.7 – ‘Należy podjąć
natychmiastowe i skuteczne działania w celu
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Działaj
W jaki sposób możemy zwalczać handel z
ludźmi?

Handel ludźmi jest dzisiaj w pełnym rozkwicie ze
względu na bardzo niski poziom ryzyka oraz czerpanie
olbrzymich zysków przez mocodawców tego rodzaju
interesów. Najlepszym sposobem do zatrzymania tego
procederu jest ściganie przestępców z tytułu prawa i
doprowadzenie ich do odpowiedzialności karnej. Jeśli
taki potencjalny przestępca ma tego świadomość, to
dociera do niego sygnał, że jego występki nie pozostaną
bezkarne. Szybkie sądowe dochodzenie i ciężkie
wyroki skazujące powinny ukrócić falę przestępstw i
wprowadzić w życie społeczne kulturę odstraszania.

Każdy może przyłączyć się do tego przedsięwzięcia.
Oto szereg przykładów, w jak sposób można to robić:

1

Walka z handlem ludźmi mogłaby być prowadzona w następujących obszarach:
Wspieranie: Modlitwa, prowadzenie rozmów z
władzami lokalnymi i państwowymi, z różnymi
agencjami, instytucjami i organizacjami oraz innymi
podmiotami, które dostrzegają ten problem i chcą
dochodzić do sprawiedliwości na drodze sądowej.
Ochrona: Zapewnienie
miejsca pobytu ofiarom.
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wsparcia, bezpiecznego

Zapobieganie: Dostarczanie informacji, edukacja
szkolna i parafialna, odpowiednie programy, kursy,
pomoc finansowa.
Sieć społecznościowa: Dzielenie się swoimi
doświadczeniami, nawiązywanie współpracy z innymi
zgromadzeniami zakonnymi np. poprzez włączenie
się w prace międzynarodowej organizacji, dostępnej
w sieci społecznościowej, - ‘Talita Kum’, która zrzesza
zgromadzenia zakonne walczące przeciwko handlowi
ludźmi, wejście we współpracę z tymi organizacjami
pozarządowymi lub grupami wolontariuszy, które mają
już pewne doświadczenie w tej dziedzinie, zalecana
jest też współpraca z policją………

5

Zasięgnij informacji odnośnie danych na
temat handlu ludźmi, co może być pomocne
w dotarciu do potencjalnych ofiar tego
procederu. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby
mieć możliwość dostępu do edukacji z zakresu
handlu ludźmi dla indywidualnych osób i
specjalistów z różnych dziedzin, przedstawicieli
firm i związków zawodowych, prawników, a
także innych podmiotów.
Bądź świadomym i dobrze poinformowanym
konsumentem, czyli zasięgnij informacji
odnośnie źródła pochodzenia produktów,
które konsumujesz. Być może kupowane
przez ciebie towary zostały wyprodukowane w
sposób nielegalny, na przykład wykorzystując
tanią siłę roboczą lub niewolniczą pracę, do
której zmuszane są nawet dzieci. Można też
sporządzić listę produktów co do których
mamy pewność lub podejrzenie, że pochodzą z
tego rodzaju źródeł. Zachęć osoby zarządzające
różnymi firmami,
przedsiębiorstwami…..,
aby zdobyły informacje odnośnie dostawców
wszelkiego rodzaju produktów, które zamawia
dane przedsiębiorstwo. Możesz też zachęcić do
publikowania danych uzyskanych w wyniku
tego rodzaju dochodzenia, aby inne firmy i
konsumenci mieli świadomość z czym mają
do czynienia.Volunteer and support antitrafficking efforts in your community.
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Rozwijaj wolontariat i wspieraj w swoim
środowisku wszelkie wysiłki idące w kierunku
zwalczania handlu ludźmi.
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Poinformuj władze lokalne, związkowe lub
państwowe o swoich zainteresowaniach i
konkretnej działalności w kierunku zwalczania
handlu ludźmi, a także zasięgnij informacji
odnośnie tego, co związki zawodowe i władze
samorządowe działające na twoim terenie,
czynią w tej sprawie.Organize a fundraiser
and donate the proceeds to an anti-trafficking
organization.
Zorganizuj spotkanie lub inne wydarzenie,
w czasie którego można by na przykład
obejrzeć film na temat handlu ludźmi,
po czym nastąpiłaby dyskusja dotycząca
zaprezentowanego materiału.
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Zorganizuj zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć
działalność organizacji, których celem jest
walka z handlem ludźmi.Work with a local
religious community or congregation to help
stop trafficking by supporting a victim service
provider or spreading awareness of human
trafficking.
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Nawiąż współpracę z ministerstwem edukacji
oraz dyrekcjami szkół, aby zachęcać osoby
odpowiedzialne za edukację do uwzględnienia
w
programach
nauczania
tematu
współczesnego niewolnictwa. Jeśli jesteś
rodzicem, nauczycielem lub dyrektorem szkoły,
to miej świadomość, że w kręgu zainteresowań
handlarzy ludźmi znajdują się też dzieci i
młodzież szkolna.
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i odbycia przez nich stażu, który mógłby
zweryfikować ich przydatność na danym
stanowisku pracy.
Studenci: Podejmij działania w swoim
akademickim kampusie. Przyłącz się do
już istniejącego lub powołaj do życia koło
lub klub uniwersytecki, którego zadaniem
byłoby budzenie świadomości społecznej
odnośnie handlu ludźmi oraz innych tego
typu problemów w najbliższym środowisku.
W ramach działalności takiego klubu możesz
np. prowadzić prace badawcze na ten temat.
Możesz też zasugerować władzom uczelnianym
wprowadzenie tego zagadnienia do ogólnego
programu zajęć studentów.
Służba Zdrowia: Zainteresuj się stanem
zdrowia ofiar handlu ludźmi i w razie potrzeby
zorganizuj doraźną pomoc medyczną. W
przypadku
poważniejszych
problemów
zdrowotnych osób poszkodowanych, przy
pomocy organizacji zwalczających handel
ludźmi, zaoferuj im niedrogie lub bezpłatne
usługi medyczne.
Dziennikarze: Media odgrywają ogromną
rolę w kształtowaniu świadomości społecznej
dotyczącej handlu ludźmi oraz w prowadzeniu
debaty publicznej w tej sprawie. Nagłaśniaj
więc ten temat tam, gdzie tylko to możliwe.
Prawnicy: Zaoferuj pomoc prawną ofiarom
handlu. Pomóż im w uzyskaniu świadczeń
socjalnych oraz potrzebnych im dokumentów.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że całkowite
zlikwidowanie handlu ludźmi jest ponad
miarę naszych możliwości, nie mniej jednak
możemy się do tego przyczynić chociażby
w niewielkim stopniu. Dlatego warto siebie
samego zapytać. Co ja do tej pory uczyniłam
w tej konkretnej sprawie? Co mogę jeszcze
zrobić? Co możemy zrobić wspólnie jak
wspólnota, aby przynajmniej wydobyć na
światło dzienne tą kwestię? Nie możemy już
dłużej milczeć na ten temat…….czas już
najwyższy, aby podjąć konkretne działanie!

Bądź dobrze poinformowany. Skonfiguruj alert
internetowy, aby odbierać aktualne wiadomości
o handlu ludźmi. Zapoznaj się z materiałami na
ten temat dostępnymi na rządowych stronach
internetowych oraz ogólnie w sieci.
Nawiąż współpracę z innymi zgromadzeniami
zakonnymi i wspólnotami znajdującymi się
w pobliżu, aby wspólnie dążyć do poprawy
sytuacji w tym zakresie.
Biznes:
Możesz
porozmawiać
z
przedsiębiorcami, właścicielami firm itp. i
zachęcić ich, aby nie mieli zbytnich obaw
zatrudniając u siebie osoby, które w przeszłości
były ofiarami handlu. Wymagałoby to jednak
odpowiedniego przeszkolenia takich osób
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