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Obchodovanie s ľuďmi

BOH NÁS  POVOLÁVA  KONAŤ  
SKUTKY SPRAVODLIVOSTI

Sr. Rita Mascarenhas FMA – Ázijské hnutie rehoľných sestier proti obchodovaniu s ľuďmi 

(Asian Movement of Women Religious Against Human Trafficking – AMRAT)

My často rozškatuľkujeme spravodlivosť 
namiesto toho, aby sme sa na ňu dívali ako 
na súčasť celého Evanjelia, celej radostnej 
zvesti.

Všetci sa modlíme „príď Kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi“. 
Prečo teda nestiahnúť nebo na zem tým, že 
budeme bojovať proti nespravodlivosti?

Boh sa stotožňuje s ľuďmi na okraji 
spoločnosti. Predstavuje sa ako Otec tých, 
ktorí nemajú otca a ochranca vdov (Žalm 
68:5). Je obhajcom slabých a bezmocných. 
Netoleruje zločiny voči nikomu a zvlášť nie 
voči ľuďom na okraji spoločnosti. 

Je vždy na strane obete a stavia sa proti 
kriminálnym činom vykorisťovateľov.

Keďže to Boh so spravodlivosťou myslí 
vážne, tak to musí byť priorita aj v našom 
živote. Jeden spôsob, ktorým sa i my 
môžeme pričiniť o spravodlivosť, je viac si 
uvedomovať to, čo sa deje vo svete okolo 
nás.

Nespravodlivosť zraňuje, a veľmi zraňuje. 
Preto je potrebné, aby sme si viac 
uvedomovali skutočnosť, že sa v dnešnom 
svete naozaj obchoduje s ľuďmi, čo je 
beštiálny a násilný  zločin, ktorý je páchaný 
na miliónoch ľudí po celom svete, oveľa 
viac ako kedysi.

„... a čo žiada Pán 
od teba: 

iba zachovávať 
právo, milovať 

milosrdenstvo a 
pokorne chodiť so 

svojím Bohom“.   

Mich 6:8
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Odhaduje sa, že dnes je vo svete okolo 
45,8 miliónov ľudí uväznených v nejakej 
forme otroctva (www.globalslaveryindex.
ogr). 360 biliónov dolárov sa už zarobilo na 
obchodovaní s ľuďmi v Indii (Ekonómia 
obchodovania s ľuďmi pre nútené práce – 
Kailash Satyarthi, držiteľ Nobelovej ceny 
mieru). 

Keďže poskytuje taký obrovský príjem, 
je obchodovanie s ľuďmi najrýchlejšie 
rastúci zločin a stalo sa druhým najväčším 
ilegálnym obchodovaním vo svete. Dôvody 
na obchodovanie s ľuďmi sú sex, práca a 
orgány. 

Obchodovanie s ľuďmi je ilegálny obchod a 
dochádza k nemu, keď niekto (obchodník) 
používa podvod, násilie alebo nátlak, aby 
donútil, naverboval alebo prevážal niekoho 
(obeť) za účelom vykorisťovania pre svoje 
vlastné obchodnícke ciele. Vykorisťovanie 
je akýkoľvek čin fyzického alebo sexuálneho 
zneužívania, otroctvo alebo činy podobné 
otroctvu, nevoľníctvo alebo násilné odňatie 
ľudských orgánov.

VIĎ
Niekoľ ko štatistík 

obchodovania s ľuďmi  
(www.enditmovement.com)

 Ø Skoro každá piata obeť otroctva je dieťa 

 Ø 55 % obetí sú ženy a dievčatá

 Ø Otroctvo sa realizuje v 167  krajinách   
 sveta

Prostitúcia, pornografia, sex turizmus, nútené 
manželstvá, sweatshop, žobranie, služba vo 
vojsku a využívanie migrantov na práce na 
farmách sú činnosti, pre ktoré sa s ľuďmi 
obchoduje. Otroctvo má veľa foriem a rôzne 
mená. No charakteristický znak otroctva je 
násilie, konané na obeti otroctva.
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POSÚĎ
Záležitosť obchodovania s ľuďmi je 
obrovská a zdá sa nám, že je ponad naše 
sily a schopnosti, to však neznamená, že 
ju máme ignorovať alebo si ju nevšímať. 

Prvým krokom k pomoci je uvedomiť si 
túto skutočnosť a pochopiť Boží pohľad 
na ňu. V nasledujúcich statiach zo Svätého 
Písma si môžeme všimnúť, že Bohu táto 
skutočnosť nie je ľahostajná:

Pápež František si je vedomý toho, že 
sa obchoduje s ľuďmi a pri niekoľkých 
príležitostiach už o tejto záležitosti rozprával:

„Učte sa robiť dobro, domáhajte 
sa práva, pomôžte utláčanému, 
vymôžte právo sirote, obhajujte 

vdovu!“  
Izaiáš 1:17

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma 
pomazal, aby som hlásal evanjelium 

chudobným. Poslal ma oznámiť 
zajatým, že budú prepustení, a 

slepým, že budú vidieť; utláčaných 
prepustiť na slobodu a ohlásiť 

Pánov milostivý rok.“  

Lukáš 4:18-19

„Kráľ im odpovie: ´Veru hovorím 
vám: Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, 

mne ste urobili.“ 
Matúš 25:40

Svetové posolstvo mieru 2015 
Už nie viac otroci, ale bratia a sestry

(4) Dnes, rovnako ako včera, spočíva koreň 
otroctva v takom chápaní ľudskej osoby, 
ktoré s ňou umožňuje zaobchádzať ako 
s predmetom. Keď hriech zamorí srdce 
človeka a odlúči ho od jeho Stvoriteľa a 
ostatných ľudí, už ich viac nechápe ako 
bytosti rovnakej dôstojnosti, ako bratov 
a sestry tej istej ľudskej prirodzenosti, no 
hľadí na nich ako na predmety. Človek, 
stvorený na Boží obraz a podobu, je mocou, 
lžou alebo fyzickým či psychickým nátlakom 
zbavený slobody, komercionalizovaný, 
redukovaný na niečie vlastníctvo; 
zaobchádza sa s nímako s prostriedkom, a 
nie ako s cieľom.

Druhé európske zasadanie RENATE 
(Religious in Europe Networking 
against trafficking and Exploitation) – 7. 
Novembra 2016

Jednou z rán, ktoré nás najviac znepokojujú, je 
obchodovanie s ľuďmi, moderná forma otroctva, 
ktorá uráža človeku Bohom danú dôstojnosť 
v toľkých bratoch a sestrách, a je skutočným 
zločinom voči ľudstvu. Hoci sa už veľa dosiahlo 
v uznaní jeho závažnosti a rozsahu, oveľa viac 
je ešte potrebné urobiť na poli zvyšovania 
verejného povedomia a zabezpečenia lepšej 
spolupráce vládneho úsilia, zákonodarstva, 
vykonávania práva a sociálnej práce. 
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Ako viete, jednou z ťažkostí pri tejto činnosti 
obhajoby, poučovania a spolupráce je taká určitá 
ľahostajnosť, ba dokonca i spoluvina a tendencia 
mnohých pozerať radšej tým smerom (por. 
Evangelii Gaudium, 211), kde sú v hre mocné 
ekonomickí záujmy a siete kriminality. Z toho 
dôvodu vyjadrujem moje ocenenie vašich snáh 
dávať stále viac do verejného povedomia rozsah 
tohto bičovania, ktorým trpia najmä ženy a 
deti. Avšak zvlášť vám ďakujem za vaše verné 
svedectvo evanjeliového milosrdenstva, ktoré 
sa prejavuje vo vašej angažovanosti pomáhať 
obetiam otroctva späť k plnohodnotnému 
životu.

Vaša činnosť v tejto oblasti nám pripomína 
„obrovskú skrytú prácu najmä ženských 
rehoľných kongregácií, ktorú už dlhé roky konáte 
v prospech obetí otroctva“, starajúc sa o tých, 
ktorých dôstojnosť bola zranená a ich ľudská 
podoba bolestnými skúsenosťami znetvorená 
(por. Posolstvo k Svetovému dňu pokoja, 2015, 
5). Myslím zvlášť na tú charakteristickú službu 
žien, ktorou sprevádzate iné ženy a deti na 
ich hlboko osobnej ceste uzdravenia a novej 
integrácie.

Pápež František k „Samitu sudcov o 
obchodovaní s ľuďmi a organizovanom 

zločine“ 3.-4. júna 2016

„... Akadémia vás tu, sudcovia a prokurátori, 
zhromaždila z celého sveta, s praktickými 
skúsenosťami a múdrosťou v boji pro-
ti zločinom, ako sú obchodovanie s ľuďmi, 
pašovanie a organizované zločiny... Stáť si zo-
dpovedne za svojím povolaním tiež znamená 
cítiť sa a deklarovať sa slobodnými od tlakov 
z vlád, súkromných inštitúcií, a samozrejme, 
od «štruktúr hriechu», o ktorých hovorieval 
môj predchodca Ján Pavol II.,  čo sa osobitne 
týka organizovanej kriminality. Bez tejto slo-
body sa súdna moc danej krajiny korumpu-
je a plodí korupciu.“ „Našťastie v realizácii 
tohto komplexného a delikátneho ľudského a 

kresťanského projektu oslobodzovania ľudstva 
od nových foriem otroctva a od organizovanej 
kriminality, čoho sa Akadémia na moju žia-
dosť ujala, môžeme tiež počítať s dôležitou a 
zákonodarnou synergiou s Organizáciou Spo-
jených Národov. Teším sa, že zástupcovia 193 
členských krajín OSN jednohlasne prijali nové 
ciele udržateľného a integrálneho rozvoja, 
osobitne rezolúciu 8.7, ktorá nariaďuje: «Prijať 
okamžité a účinné opatrenia na odstránenie 
nútenej práce, ukončiť moderné formy otroct-
va a obchodu s ľudskými bytosťami a zabez-
pečiť zákaz a odstránenie najhorších druhov 
detskej práce vrátane náboru a využívania 
detských vojakov a najneskôr do roku 2025 
ukončiť detskú prácu vo všetkých jej formách». 
Potiaľto rezolúcia. Naozaj možno povedať, že 
naplniť tieto ciele je morálnym imperatívom 
pre všetky členské krajiny OSN“.

Pápežská audiencia 8. februára 2017 
Sviatok svätej Bakhity

„Dnes slávime Deň modlitby a verejného 
povedomia proti obchodovaniu s ľuďmi, tento 
rok venovaný zvlášť deťom a dospievajúcej 
mládeži. Povzbudzujem všetkých, ktorí 
rôznym spôsobom pomáhajú zotročeným 
a zneužívaným maloletým oslobodiť sa z 
takéhoto útlaku. Dúfam, že všetci, ktorí majú 
vo vláde zodpovednosť, rozhodne bojujú 
proti tejto pohrome, že hovoria v prospech 
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týchto našich najmenších bratov a sestier, 
ponižovaných v ich dôstojnosti. Musíme urobiť 
všetko, aby sme sa zbavili tohto hanebného 
zločinu, ktorý nemôžeme tolerovať... 
Vrátim sa k dnešnému Dňu modlitby a 
verejného povedomia proti obchodovaniu s 
ľuďmi, ktorý slávime dnes, na sviatok svätej 

Obchodovanie s ľuďmi má dnes úspech, pretože 
s malým rizikom prináša obrovský zisk pre tých, 
čo obchodujú. Účinná cesta, ako zastaviť tento 
zločin, je zabezpečiť, že zločinci budú potrestaní a 
budú sa za svoje zločiny zodpovedať.

Ak tí, čo obchodujú s ľuďmi, sú potrestaní, vysiela 
to posolstvo k ostatným, že ich zločiny sa neobídu 
bez trestu. Tvrdšie tresty a rýchle súdne procesy za 
tieto zločiny môžu pomôcť zabrzdiť kriminalitu 
tohto druhu a budovať kultúru zastrašenia.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi môžeme 
realizovať najmä týmito spôsobmi:

Obhajovanie: modlitba; rozhovory s vládou, 
agentúrami, hotelmi a kľúčovými organizáciami, 
aby si uvedomovali závažnosť tohto zločinu; úsilie 
chrániť obete obchodovania patričnými zákonmi;

Ochrana:  podporiť, sprevádzať a ponúknuť 
ochranný priestor pre obete obchodovania;

Prevencia:  ponúkať informácie, zvlášť v školách 
a vo farnostiach, programy, kurzy, finančné 
podpory;

Spolupráca: deliť sa s tým, čo vieme, 
spolupracovať s inými rehoľnými kongregáciami 
(spojiť sa s úsilím medzinárodného spoločenstva 
rehoľníkov, bojujúcich proti obchodovaniu s 
ľuďmi – TALITHA KUM), s inými skupinami 
a neziskovými organizáciami, ktoré majú 
odborníkov a odborné znalosti na tomto poli, aj 
s políciou...        
Spôsoby, ktorými môžeme pomôcť bojovať 

proti obchodovaniu s ľuďmi

Každý sa môže zapojiť do boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi. Tu ponúkam aspoň niekoľko námetov.

1 Spoznávaj indikátory obchodovania s 
ľuďmi, aby si mohla pomôcť identifikovať 
potenciálne obete. Školenie o tom, ako 
budiť povedomie o obchodovaní s ľuďmi 
sa ponúka jednotlivcom, podnikom, 
zákonodarcom, vychovávateľom, štátnym 
zamestnancom a iným.

2 Buď   vedomá a informovaná spotrebiteľka. 
Objav stopu svojho otroctva, pýtaj sa, 
kto oberá tvoje rajčiny, či šije tvoje šaty, 

Jozefíny Bakhity. Táto mladá žena, zotročená 
v Afrike, vykorisťovaná, ponižovaná, nestratila 
nádej a skončila príchodom do Európy ako 
emigrantka. Tu začula Božie volanie a stala sa 
rehoľnou sestrou. Modlíme sa k svätej Jozefíne 
Bakhite za všetkých emigrantov a za všetkých 
vykorisťovaných, ktorí tak veľmi, veľmi trpia.“

KONAJ
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skontroluj si listinu producentov, aby si 
zistila, ktoré podniky využívajú prácu 
detí a nevoľníkov. Povzbudzuj podniky 
urobiť kroky k prevereniu dodávateľov, od 
ktorých poberajú materiál, aby tak zistili, 
či niektorý z nich neobchoduje s ľuďmi a 
podávali potom ďalej túto informáciu.

3 Dobrovoľne sa podieľaj na úsiliach proti 
obchodovaniu s ľuďmi a podporuj ich.

4 Stretni sa alebo napíš miestnym, štátnym 
alebo federálnym predstaviteľom vlády, 
že ti záleží na boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi a opýtaj sa ich, čo oni robia v tejto 
oblasti.

5 Usporiadaj stretnutia, na ktorých 
predstavíš film o obchodovaní s ľuďmi, 
diskutujte o tom. Porozprávaj im 
napríklad o modernom otroctve, ktoré 
dnes existuje; pozrite si dokumentárny 
film o sexuálnom vykorisťovaní; alebo 
zisti, ako môže obchodovanie s ľuďmi 
ovplyvniť globálnu reťaz dodávania 
potravín. Pozri si napríklad aj CNN 
Projekt mieru, ktorý ponúka príbehy 
rôznych foriem obchodovania s ľuďmi po 
celom svete.

6 Zorganizuj finančnú zbierku pre 
niektorú organizáciu, ktorá pracuje proti 
obchodovaniu s ľuďmi.

7 Povzbuď vedenia škôl, aby do svojich 
vyučovacích programov zaradili aj 
tému novodobého otroctva. Ako rodič, 
vychovávateľ alebo správca školy si 
uvedom, že školopovinné deti sú terčom 
obchodovania.

8 Buď informovaná. Zariaď, aby si na webovú 
stránku dostávala správy o obchodovaní s 
ľuďmi. Pozháňaj si materiál na budenie 
povedomia, prístupný na internete alebo 
z iných možných zdrojov.

9 Spolupracuj s rehoľnými spoločenstvami 
v tvojom okolí na zastavení obchodovania 
a podporení pomoci obetiam alebo šírení 
povedomia o obchodovaní s ľuďmi.

10 Podniky: zabezpečte prácu, odborné  
školenia alebo iné možnosti tým,  
ktorým sa podarilo vyslobodiť sa z 
otroctva. 

11 Študenti: Robte niečo na vašom teritóriu. 
Pridajte sa k univerzitnému klubu 
alebo zriaďte takýto, ktorý bude dávať 
študentom do povedomia, ako sú dnes 
ľudia zotročovaní a začnite vo svojom 
okolí nejakú aktivitu proti obchodovaniu 
s ľuďmi. Porozmýšľajte, či by sa jedna 
z vašich prác nemohla zaoberať s 
obchodovaním s ľuďmi. Požiadajte, aby 
téma obchodovania s ľuďmi tvorila súčasť 
študijného programu.

12 Zdravotníci: Zistite si, ako spoznať 
indikátory obchodovania s ľuďmi a 
pomôcť obetiam. S pomocou organizácií 
proti obchodovaniu poskytnite obetiam 
obchodovania lacnejšiu službu, alebo 
službu zdarma.

13 Žurnalisti: Médiá hrajú obrovskú úlohu 
pri vytváraní mienky a navigácii verejných 
rozhovorov o obchodovaní s ľuďmi.

14 Advokáti: Ponúknite obetiam 
obchodovania zákonnú službu, vrátane 
pomoci pre tých, ktorí potrebujú špeciálne 
vízum.

Skončiť s obchodovaním s 
ľuďmi nie je ľahké, no každý z 
nás môže urobiť niečo podľa 
svojich možností. Pýtajme sa 

seba samých: Čo som urobila? 
Čo môžem urobiť? A čo môžeme 
urobiť ako komunita, aby aj táto 
záležitosť bola našou prioritou? 

Nemôžeme už dlhšie mlčať... 
teraz je čas konať! 

Preklad: Sr. Mária Florková, SSpS


