
„Handel ludzkimi 
istotami narusza, 
nadaną przez Boga, 
godność wielu naszych 
braci i sióstr i stanowi  
prawdziwą zbrodnię 
przeciwko ludzkości.”

PAPIEŻ FRANCISZEK 
LISTOPAD 2016

Modlimy się za ofiary
handlu ludźmi, aby
otrzymali oni pomoc
w odbudowie swojego 
życia po traumatycznych
przeżyciach, których 
doświadczyli.
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DZIEŃ dla
ŻYCIA



ŚWIADECTWO

„Mam na imię Daia*. Pochodzę z Nigerii z małego 
miasta w stanie Edo. Wychowywałam się w bardzo 
biednej rodzinie i od młodych lat poszukiwałam 
„lepszego życia”.

W wieku 18 lat spotkałam pochodzącego z Lagos 
Victora i zakochałam się w nim. Imponowały mi 
jego pewność siebie i to jak elegancko się ubierał. 
Victor zaproponował, żebyśmy wyjechali razem do 
Londynu. Mówił, że ma tam przyjaciół i miałabym 
pracę przy sprzątaniu zakładu fryzjerskiego. Strasznie 
się cieszyłam na tę perspektywę. Victor pojechał 
pierwszy, a ja miałam do niego dołączyć.

Po długiej podróży dotarłam do Dublina.  Nigdy 
wcześniej nie słyszałam o tym miejscu, ale sądziłam, 
że to tylko kolejny przystanek w drodze do Londynu. 
Victor zorganizował kogoś, kto miał się ze mną spotkać. 
Mężczyzna ten zabrał mnie swoim samochodem. 
Jednak nie pojechaliśmy ani do Victora, ani do zakładu 
fryzjerskiego ani do Londynu. Zawiózł mnie do 
burdelu. Przebywałam w nim do dziesiejszego dnia.”

*To jest prawdziwa historia. Imiona osób zostały 
zmienione w celu ochrony ich tożsamości. 

HANDEL LUDŹMI I WSPÓŁCZESNE 
NIEWOLNICTWO

Jezus mówi nam „Ja przyszedłem po to, abyście mieli 
życie i mieli je w obfitości.” (Jan 10,10).

Jednakże wielu ludzi nie przeżywa go w obfitości. 
Stali się bowiem ofiarami okrutnego handlu „żywym 
towarem” i współczesnego niewolnictwa, które 
stanowią napaść na przynależną człowiekowi 
godność. Ludzie nie są towarem, którym można 
bezwzględnie handlować dla brudnego zysku.

Niemniej jednak, to dzieje się pośród nas, nie tylko 
w wielkich miastach, ale również w wielu rozsianych 
po naszym kraju społecznościach. Takie rzeczy mają 
miejsce nie tylko w burdelach i salonach upiększania 
paznokci, ale także na farmach, budowach i w 
fabrykach. Problem nie ogranicza się tylko do 
społeczności immigrantów, ale dotyczy również 
naszych obywateli. 

Handel „żywym towarem” to narastający problem – 
według szacunków ONZ ponad czterdzieści milionów 

ludzi na całym świecie żyje w niewoli. W Irlandii co 
roku prawie sto osób staje się ofiarami handlu ludźmi. 
Irlandczycy również stają się jego przedmiotem 
w Zjednoczonym Królestwie Wlk. Brytanii i 
Irlandii Północnej, gdzie co roku według danych 
szacunkowych, ponad trzynaście tysięcy ludzi z 
różnych krajów pada ofiarą handlu „żywym towarem”.

Przestępcy wykorzystują ludzi najbardziej podatnych 
na skrzywdzenie i najbardziej zdesperowanych. 
Możemy jednak podjąć wspólny wysiłek, aby 
zatrzymać ten proceder. Ta zbrodnia, choć ukryta, 
dzieje się na naszych oczach. Nie jest łatwo jej dowieść 
i policja potrzebuje naszej pomocy w rozpoznaniu 
i zatrzymaniu handlarzy „żywym towarem” oraz w 
uratowaniu i udzieleniu wsparcia ofiarom.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Społeczność katolicka może w znaczącym stopniu 
przyczynić się do rozwiązania tego problemu – 
pomagając ofiarom odzyskać wolność i żyć pełnią 
życia – w obfitości. Jest wiele organizacji, które 
działają na rzecz powstrzymania handlu ludźmi i 
współczesnego niewolnictwa. Jedna z nich, Grupa 
Św. Marty (the Santa Marta Group), działa na arenie 
międzynarodowej łącząc Kościół katolicki z organami 
ochrony porządku publicznego w działaniach 
służących eliminacji niewolnictwa. Więcej na ten 
temat można dowiedzieć sie na stronie: 
www.santamartagroup.com. Diecezja i lokalna 
społeczność kościelna mogą przyczynić się do wielkiej 
zmiany w życiu ofiar handlu  „żywym towarem”.

Dzień dla Życia jest obchodzony co roku przez Kościół 
katolicki w Irlandii, Szkocji, Anglii i Walii. Dzień ten 
jest poświęcony zwiększeniu świadomości na temat 
znaczenia i wartości ludzkiego życia na każdym jego 
etapie i w każdej kondycji. Zachęcamy do pogłębienia 
swojej wiedzy na tę ważną kwestię w świetle 
Katolickiej Nauki Społecznej poprzez zapoznanie się 
z materiałami dostępnymi na stronie: 
www.chooselife2018.ie/Day4Life/.

Pragniemy podziękować organizacji Ruhama za jej 
pomoc w przygotowaniu listu pasterskiego na temat 
handlu ludźmi. Ruhama zajmuje się rzecznictwem 
i udzielaniem pomocy kobietom, które ucierpiały 
w wyniku prostytucji, w tym kobietom, które stały 
się ofiarami handlu „żywym towarem” dla celu 
wykorzystania seksualnego. 

Więcej na stronie: www.ruhama.ie
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