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Wprowadzenie do Światowego Dnia Modlitwy i Refleksjna temat Walki  

z handlem Ludźmi Handlowi Ludźmi, (ŚDMRHL)  

                – 8 lutego, wspomnienie liturgiczne św. Bakhity. 

 

         Ten dzień posiada swoje logo i stałe hasło: „Zapal światło przeciwko handlowi ludźmi”. 

 

         Po raz pierwszy ŚDMRHL obchodzono 8 lutego 2015 r. na życzenie papieża Franciszka, który w 2014 

roku zlecił Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Męskich i Żeńskich promowanie 

tego dnia. List Sekretariatu Stanu jest odpowiedzią na pytania zadane przez siostry zakonne od lat 

zaangażowane w zwalczanie handlu ludźmi; siostry te dały głos organizacjom, które już od lat pod tą datą 

obchodziły dzień walki z handlem ludźmi. 

 

          Od początku Talitha Kum, światowa sieć życia konsekrowanego zaangażowana w walkę przeciwko 

handlowi ludźmi (UISG), przyjęła koordynację grupy organizacji partnerskich, które przygotowują ten dzień 

na płaszczyźnie międzynarodowej. Są to następujące organizacje: Kongregacja Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Papieska Rada Sprawiedliwości i Pokoju, Papieska 

Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Papieska Akademia Nauk, Caritas Międzynarodowe 

(CI), Międzynarodowa Unia Żeńskich Stowarzyszeń Katolickich  (WUCWO) oraz grupa robocza przeciwko 

handlowi ludźmi z Komisji Sprawiedliwości i Pokoju UISG / USG (ATWG). 

         Na obchodzenie tego dnia w 2015 i w 2016 r. przygotowano materiał w różnych językach, który został 

udostępniony za pośrednictwem strony internetowej, stworzonejna tę okazję. 

         W 2015 roku wszyscy zostali zaproszeni do udziału w ŚDMRHLwpisując w odpowiednim okienku 

swoje nazwisko i kraj pochodzenia. W ten sposób  każdy uczestnik mógł zapalić światło przeciwko handlowi 

ludźmi w swoim kraju, przyczyniając się do uwidocznienia na mapie świata, ile osób wzięło udział w 

obchodach tego dnia. Na świecie zostało zapalonych 2312 świateł w 154 krajach. Pierwszy ŚDMRHLzostał 

zaprezentowany 3 lutego w prasie międzynarodowej poprzez konferencję prasową. W Rzymie odbyły się 

następujące wydarzenia: czuwanie modlitewne, celebracja eucharystyczna i uczestnictwo w modlitwie Anioł 

Pański na placu Świętego Piotra z transparentami, podczas której papież Franciszek nawiązał do tego 

wydarzenie poprzez słowa: 

„Drodzy Bracia i Siostry: Dzisiaj, 8 lutego, wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, sudańskiej siostry 

zakonnej, która jako dziecko przeżyła dramatyczne doświadczenie bycia ofiarą handlu ludźmi, Unia Wyższych 

Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich zorganizowała Dzień modlitwy i refleksji przeciwko handlowi 

ludźmi. Popieram wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc mężczyznom, kobietom i dzieciom 

zniewolonym, eksploatowanym i wykorzystywanym jako narzędzia pracy czy dla przyjemności i często 

torturowanym i okaleczanym. Pragnę, aby ci, którzy są odpowiedzialni w rządzie, podjęli decyzję w celu 

usunięcia przyczyn tej haniebnej plagi, plagi niegodnej społeczeństwa cywilizowanego. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_varia_it.html
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Niech każdy z nas czuje się zobowiązany, by być rzecznikiem tych naszych braci i sióstr, upokorzonych w swej 

godności. Wzywajmy wszyscy razem Dziewicę Maryję, by wstawiała się za nimi i ich rodzinami.” 

(Papież Franciszek, Anioł Pański, 8 lutego 2015) 

 

ŚDMHL w 2016 zaproponował podobny do lat poprzednich sposób obchodzenia tego dnia, podkreślając 

działania lokalne. Obchodzenie dnia w 2017 r. wprowadza nowy element, próbując zrównoważyć propozycję 

„modlitwy” i „refleksji”, koncentrując się na konkretnym aspekcie rozległego i skomplikowanego świata 

handlu ludźmi, jakim jest handel dziećmi i młodzieżą. Z konkretnym hasłem: To są dzieci! Nie niewolnicy! 

 

Motywacje: Wśród ofiar handlu ludźmi wzrasta w świecie odsetek dzieci. Według najnowszych oficjalnych 

danych ONZ (Raport UNODC 2014), jedna na trzy ofiary ma mniej niż 18 lat. Kontynentem z najwyższym 

odsetkiem dzieci będących ofiarami handlu w odniesieniu do całości procederu jest Afryka, ze wskaźnikiem 

około 68%. W świecie dzieci są wykorzystywane seksualnie, jako służba domowa, do przymusowych 

małżeństw, adopcji nielegalnych, przymusowej pracy, handlu narządami, żebractwa, czarów, przestępstw 

kryminalnych (dzieci-żołnierze, handel narkotykami). Wiele dzieci już rodzi się niewolnikami, w rodzinach 

zadłużonych, jak to jest w przypadku górnictwa w Ghanie. 

 

         Co dwie minuty dziewczynka lub chłopiec są przygotowywani do wykorzystywania seksualnego. W 

ciągu ostatnich trzydziestu lat prawie 30 milionów dzieci utraciło swoje dzieciństwo poprzez wykorzystywanie 

seksualne. Ponad 200 milionów dzieci pracuje, z czego 73 miliony stanowią dzieci poniżej 10 roku życia. 

Każdego roku na skutek wypadków przy pracy umiera 22 tysiące dzieci. 

 

Niewolnictwo dzieci jest wyrazem nasilonej przestępczości:  

Okrucieństwo przemocy wobec nieletnich, którzy raczej powinni być podmiotem większej uwagi i ochrony ze 

strony innych. Przykładem są: tortury jakich doznają dziewczęta i chłopcy gwałceni, używani w handlu 

seksualnym, traktowani jak rzeczy. 

 

Niewolnictwo dzieci ma też wymiar symboliczny: chłopcy i dziewczęta są symbolem przyszłości, marzeń, 

wolności i życia, które chce być przedłużone na pokolenia. To wymaga wymaga procesu towarzyszenia, 

wsparcia, aby życie mogło być przeżywane w pełni. 

 

          Do Rzymu zostanie zaproszony ekspert i osoba dająca świadectwo (prawdopodobnie siostra zakonna 

zaangażowana w pracę z dziećmi, które przeszły przez dramat niewolnictwa). 

 

Sr. Gabriella Bottani,   coordinator@talithakum.info    
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