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Vienuolių tinklas 
 Europoje prieš Prekybą 

žmonėmis ir išnaudojimą    

 “Jie surado vietą, kur turėjau aptarnauti klientus. 
Pasakė, kiek klientų per dieną turėsiu aptarnauti ir 
už kokią kainą. Buvau ten uždaryta ir kankinama. 

Niekada jiems už tai neatleisiu”, 
- buvusi išnaudojimo auka.

Daugeliu atvejų matome, kad sėkminga integracija 
reiškia, jog bendruomenė pajėgi priimti išnaudotus 
žmones. “Jie yra mūsų piliečiai, ir mes norime, kad 

jie turėtų normalų gyvenimą”,
 - iš bendruomenės pasisakymų.

“Jie nėra visuomenės šiukšlės, jie mūsų dalis”, - 
projekto vadybininkas.

“Vyrai ir moterys, dirbantys  gatvėje su mažameči-
ais vaikais, dažnai gali tapti prekybos žmonėmis 

aukos”, - socialinis darbuotojas.   

“Dauguma žmonių net nežino, kad elgetaujantys 
gatvėse ar vagiantys iš parduotuvių, taip pat gali 

tapti prekybos žmonėmis aukos”, - policininkas. Banko duomenys: 

Sąskaita pavadinimas: Renate foundation 
Bankas: ABN AMRO Bank,

Den Bosch, The Netherlands
Sąskaitos Nr.: 587386703

IBAN: NL31 ABNA 0587 3867 03
SWIFT (BIC): ABNANL2A

Dėkojame už aukas RENATE misijai.

“Dėkoju jums už ištikimą liudijimą gailestingu-
mo Evangelijai, kaip reikalavimus jūsų įsipa-

reigojime, prekybos žmonėmis ir išnaudojimo 
aukas gydyti ir reabilituoti”.

Popiežius Pranciškus kreipėsi į II-ąją RENATE Europos 
Asamblėją, lapkričio7, 2016.

Paliestųjų prekybos 
žmonėmis pasisakymai:



Vienuolių tinklas Europoje 
prieš Prekybą žmonėmis 

ir išnaudojimą 

Vienuolių tinklas Europoje prieš Prekybą 
žmonėmis ir išnaudojimą (RENATE) buvo įkurtas 
grupės vienuolių, atstovaujančių kelias skirtingas 
kongregacijas, dirbančių prieš prekybą žmonėmis 
Europoje.

RENATE nariais gali būti:

• vienuolė moteris/vyras, dirbantis ar gyvenantis 
Europoje;
• pasaulietis asmuo, dirbantis su vienuoliais ar 
vienuoliams Europoje prieš prekybą žmonėmis 
srityje. 

RENATE draugai:

• jų palaikymo laukiame įvairiais būdais: finansais, 
įgūdžiais, patirtimi, malda ir kitais; 
• jie gali išpažinti skirtingas religijas arba neišpažinti 
jokios;
• jie gaus atnaujintą informaciją ir informacinius 
biuletenius;

Kviečiame visus būti  neabejingais ir 
įsijungti į šią Dievo misiją!

Tik būdami visi kartu galime panaikinti 
prekybą žmonėmis! 

Vizija

Visi žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą. Mes, Europos 
vienuoliai, tikime pasauliu, kuriame kiekvienas turi teisę į 
žmogiškąjį orumą. Dirbame, kad išlaisvintume pasaulį iš 
prekybos žmonėmis ir išaudojimo. Žmogaus orumas 
negali būti statomas į pavojų. 

Tikslas

Atsiliepti į moterų, vaikų ir vyrų prekybos ir išnaudojimo 
problemas Evangelijos vertybių šviesoje. 

Uždaviniai

•Informuoti Europos visuomenę, pasitelkiant įvairias 
technologijas ir komunikacijos formas, apie prekybą 
žmonėmis, augančią moterų ir mergaičių paklausą sekso 
prekybai, prievartiniam darbui ir elgetavimui.
• Kurti šalių, institucijų, kovojančių prieš prekybą žmonėmis, 
tinklą, leidžiantį dalintis informacija, gebėjimais ir žiniomis.
• Kovoti prieš prekybos žmonėmis piktnaudžiavimo atvejus 
pirminėse ir galutinėse šalyse. 

RENATE tinklas kartu su Bažnyčia, 
Valstybe ir Civiline visuomene, 

nuosekliai realizuojant JT vystymosi 
tikslus, įsipareigoja: 

•išlaisvinti pasaulį iš seksualinio ir išnaudojimo 
darbu, vergystės ir prievartinio organų panaudojimo, 
reabilituoti aukas;

• atskleisti tikrąsias sisteminio neteisingumo 
priežastis, sukuriančias ir palaikančias šią 
amoralią prekybą žmonėmis;

• sustiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp 
pirminių, tranzitinių ir galutinių šalių;

• sudaryti sąlygas visiškai aukų integracijai, 
apimančiai globą saugiuose namuose, reikiamų 
dokumentų įsigijimą ir pasirengimą prasmingam 
darbui taip, kad būtų įgalintos gyventi pilnavertį 
gyvenimą;

• šviesti visuomenę, ypač jaunimą, prekybos 
žmonėmis ir kitas išnaudijimo formas vertinti kaip 
visiškai nepriimtinas;

• reikalauti juridinių ir civilinių autoritetų keisti ir 
pritaikyti įstatymus, ginančius aukas; padėti joms 
parūpinti adekvačias kompensacijas, bausmes 
nusikaltėliams bei užkirsti kelią nusikaltėlių turto 
panaudojimui;

• bendradarbiauti su žiniasklaida dedant pastangas 
sustiprinti balsą pasaulio dėmesiui atkreipti 
demaskuojant ir pasmerkiant visus prekybos 
žmonėmis ir išnaudojimo aspektus.

Renate tinklas siekia statyti tiltus tarp žmonių visoje Europoje.


