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Tlačová správa 

 

SKCH: Spájame sa s celým svetom v modlitbe za obete 

obchodovania s ľuďmi 

 
 „Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“ bol vyhlásený na 8. 

februára a bude sa tento rok prvý krát  sláviť v diecézach a farnostiach na celom svete. Na 

Slovensku to bude pre verejnosť v bratislavskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský 

kostol) v nedeľu po večernej sv. omši o 19h. 

 

BRATISLAVA. 30. januára 2015 – Slovenská katolícka charita (SKCH) už od roku 2008 

s finančnou podporou MVSR realizuje Program podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 

a v tento deň usporiadaním modlitbového stretnutia sa chce spojiť s celým svetom vo svojom úsilí 

a modlitbe za obete obchodovania. „V tento deň si chceme najmä uvedomiť, že centrom našej 

najväčšej pozornosti je a musí ostať vždy v prvom rade človek – obeť, ktorá bola kruto podvedená 

a okradnutá o to najzákladnejšie ľudské právo – o ľudskú dôstojnosť,“ hovorí Anna Bartošová, 

koordinátorka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi, SKCH. 

 

Už niekoľko rokov katolícka cirkev, zvlášť kongregácie ženských reholí, pracujú v mnohých 

častiach sveta na zvyšovaní povedomia o modernom otroctve, na prevencii i verejnom odsúdení 

tohto zločinu, no predovšetkým pomáhajú a ochraňujú obete. Svätý otec verejne už mnohokrát 

veľmi dôrazne odmietol obchodovanie s ľuďmi, definujúc ho ako „zločin proti ľudskosti“ a vyzval 

všetkých na boj proti nemu ako aj na starostlivosť o obete. „Musíme spojiť svoje sily, aby sme 

oslobodili obete a zastavili tento zločin, ktorý je čím ďalej tým agresívnejší, ktorý ohrozuje nielen 

jednotlivcov, ale aj základné hodnoty spoločnosti, bezpečnosť, medzinárodnú spravodlivosť, 

rovnako ako ekonómiu, rodinné štruktúry a sociálny život,“ hovorí Svätý otec. 

 

Ako odpoveď na túto výzvu Pápežská rada pre pastoračnú starostlivosť o migrantov a pútnikov 

spolu s Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj a Medzinárodnou Úniou vyšších predstavených 

(UISG a USG) vyhlásili „Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“. 

Stanovili ho na 8. februára, na deň liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, ktorá žila v 19. 

storočí v Sudáne a odtiaľ bola násilne odvlečená do otroctva. Po vyslobodení sa stala sestrou 

Kanosiánkou a v roku 2000 bola vyhlásená za svätú. 

 

Otroctvo v 21. storočí stále existuje a to v každej krajine sveta. Obeťami novodobého otroctva je 

podľa štatistík dnes celkovo až 21 miliónov ľudí. Chudoba, zlá politická situácia a nezamestnanosť 

prehlbujú zraniteľnosť ľudí voči vykorisťovaniu v jeho rôznych formách, či už na sexuálne účely, 

nútenú prácu a žobranie alebo na nútené sobáše, domáce otroctvo, ilegálne adopcie či odoberanie 
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orgánov. Každý rok padne do rúk obchodníkov viac ako 2,5 miliónov ľudí: 60% z nich tvoria ženy 

a deti. Sú zneužívané a znášajú nevýslovné utrpenie a násilie. Pre obchodníkov a pasákov 

predstavuje tento zločin jednu z najvýnosnejších ilegálnych aktivít, ktorá im prináša celkový profit 

až 32 miliárd ročne a tým sa zaraďuje k najvýnosnejším biznisom popri obchode s drogami 

a zbraňami.  

 

Hlavnými príčinami tohto negatívneho javu sú podľa Svätého otca: „hriech, ktorý korumpuje srdce 

človeka. Je ním odmietnutie ľudskosti toho druhého, čo privádza k zaobchádzaniu s človekom ako s 

predmetom“. Inými príčinami sú chudoba, nedostatočná výchova, absencia pracovných príležitostí, 

zločinecké siete, ktoré riadia obchod s ľuďmi a zneužívajú tiež informačné technológie, lákajú deti 

a mladých ľudí. K existencii tohto zločinu tiež prispievajú ozbrojené konflikty, násilie, terorizmus, 

korupcia a iné ekonomické záujmy, v centre ktorých sú peniaze a nie človek. 

 

Všetci spoločne musíme odsúdiť konanie zločineckých organizácií a tých, ktorí používajú 

a zneužívajú chudobu a zraniteľnosť obetí pre svoj vlastný profit a nenásytnosť. Obchodovanie 

s ľuďmi vo svojich rôznych formách je často, hoci nepriamo, podporované „všeobecnou 

ľahostajnosťou“. Pápež František adresuje všetkým mužom a ženám dobrej vôle naliehavú výzvu, 

aby sa nepodieľali na tomto zle, neodvracali zrak pred utrpením bratov a sestier zbavených slobody 

a dôstojnosti, ale aby mali „odvahu dotknúť sa trpiaceho Kristovho tela“. Čelíme „celosvetovému 

fenoménu, ktorý presahuje schopnosti jednej komunity alebo národa,“ a čelíme „globalizácii 

ľahostajnosti“, ktorá musí byť porazená „globalizáciou solidarity a bratstva“, aby bola obnovená 

nádej obetí obchodovania s ľuďmi. 

 

Podrobnejšie informácie o tomto dni nájdete na stránke: www.obchodsludmi.sk. 

 
KONTAKT PRE MÉDIÁ:  
 
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:  

Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH; 0911 447 578;  generalny.sekretar@charita.sk 

____________________________ 

O Slovenskej katolícke charite 

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby 

ročne približne 25-tisíc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie, a to nielen 

na Slovensku, ale aj vo svete. SKCH pomáha prostredníctvom  promptnej humanitárnej pomoci po prírodných 

katastrofách či spoločenských konfliktoch a efektívnej rozvojovej spolupráci a pôsobí napríklad v krajinách ako India, 

Vietnam, Albánsko, Uganda, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti. Od roku 1996 SKCH ako prvá organizácia na 

Slovensku nepretržite vykonáva projekt Adopcia na diaľku®. Našim cieľom je účinne pomáhať ľuďom v núdzi, byť 

hlasom chudobných, no najmä byť blízko pri človeku. 
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