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Mens der i de seneste
år er kommet mere
opmærksomhedomkring
menneskehandel, er der
stadig mange, som ikke
er bevidste om, at denne moderne tids
slaveri ikke kun finder sted i andre lande,
men at den også finder sted i vores egen
baghave.
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Slaveri har altid været en del af
menneskehedens historie. Efter en rejse til
Thailand i 2005, hvor jeg med egne øjne
var vidne til de grusomheder, som begås
mod unge piger solgt til sex, følte jeg, at
Gud lagde en nød i mit hjerte og spurgte:
”Hvad vil du gøre ved det, jeg har ladet dig
se?”
I dag, flere år senere, har jeg stadig en stor
nød i mit hjerte for kvinder og børn, som
handles med henblik på sex. ”Kvinder
med Håb” har et stort ønske om at kunne
bringe håb og heling igennem Jesus til ofre
for seksuel udnyttelse.
I næsten ti år har jeg haft den fantastiske
mulighed at arbejde for åndelig
genopbyggelse af dem, der har været
seksuelt udnyttet. Siden jeg blev global
leder af ”Kvinder med Håb” har det været
en stor glæde for mig at vide, at der er
mange, som beder for mænd, kvinder og
børn, der er fanget i seksuel udnyttelse og
ikke selv har en stemme.

Det er yderst vigtigt, at vi holder fast
i troen på, at Gud er retfærdighedens
Gud, og at han hører de retfærdiges råb.
Tak for din medleven og forbøn for
kvinder rundt omkring i verden.

”Skaf de svage og faderløse deres ret,
frikend de hjælpeløse og arme, udfri
de svage og fattige, red dem fra de
ugudeliges magt!” (Sl 82,3-4).

”Han elsker ret og retfærdighed, Herrens
godhed fylder jorden” (Sl 33,5).

Global leder
Kvinder med Håb/Projekt Hannah

Peggy Banks

”Fokus på Kvinder med håb” - Et program på Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i måneden kl.14.30. Genudsendes tirsdag kl.20.30.
Du har mulighed for at komme med forslag til emner, der vil blive bedt
for i programmet.
Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021 2321 eller send en sms til
5242 5282. (Læs mere på www.norea.dk)
Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din computer.
På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på kvinder med håb” Den 4.
torsdag i måneden kl. 19.05.
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1.
Bed for kvinder og piger, der
er lokket ind i den illegale og højest
profitable industri af transport og salg
af kvinder. Indekset for Globalt Slaveri
i 2016 skønner, at 45,8 millioner mennesker er genstand for en eller anden
form for slaveri i verden i dag.
2.
Bed for kvinder og piger, der
er blevet solgt som sexslaver af deres familie, kærester eller andre. FN
skønner, at 54 procent af alle ofre for
menneskehandel er blevet tvunget til
seksuel udnyttelse (prostitution, porno eller underholdning).
3.
Bed om, at kvinder, der er fanget i fattigdom og håbløshed, må være
på vagt overfor ”jobtilbud”, der lover
dem et bedre liv, men som viser sig at
være sexslaveri. Nogle teenagere indrømmer, at de var blevet advaret, men
ikke troede på at det kunne ske for
dem.
4.
Bed om, at de, der lytter til
”Kvinder med Håb”-radioprogrammerne (sendes på 71 sprog), virkelig
må blive kvinder med håb, efterhånden som de erfarer Guds kærlighed og
opdager, at lige meget hvordan deres
omstændigheder er, så kan Jesus give
dem mod, glæde og fred.
5.
Bed om sikkerhed for mennesker, der prøver at redde piger ud af
prostitution. De kriminelle bliver ikke
ligefrem glade, når deres indbringende forretning bliver forhindret.
6.
Bed for dem, der oversætter og producerer Hidden Treasures/
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Skjulte Skatte til lyd-drama på adskillige sprog og for aktørerne, teknikerne, musikerne, lydeffekt-teknikerne
m. fl.
7.
Bed om sikkerhed for kvinder,
der lytter til ”Kvinder med Håb”-programmerne og Skjulte Skatte-hørespillene på små medieapparater, der
let kan skjules for alfonserne og misbrugerne.
8.
Bed for dem i USA, der arbejder med at identificere tusindvis af
mindreårige, der er blevet seksuelt udnyttet, og få dem gjort raske. Californien har officielt meddelt, at man i januar havde hjulpet 28 kommercielt og
seksuelt udnyttede børn og 27 voksne
ofre. De arresterede også 142 mænd,
som nogle havde anmeldt. 36 mænd
blev arresteret for alfonseri. I alt blev
der foretaget 474 arrestationer.
9.
Bed om, at alfonser, producenter af pornofilm, distributører af
internetporno og andre, som ødelægger livet for kvinder og børn for den
økonomiske gevinsts skyld, må blive
dømt. USA afslørede, at kvinder og
piger udgør 71 procent af ofrene for
menneskehandel.
10.
Bed om, at voksne må gøre
mere for at beskytte unge børn mod at
blive seksuelt misbrugt af familiemedlemmer eller omsorgspersoner. Bed
om, at de, der er blevet misbrugt som
børn, ikke må blive afvist eller yderligere misbrugt af voksne, som de stoler
på.

11.
Bed om, at der i verden må
blive gjort mere for at gøre en ende på
slaveri. Indien er stadigvæk øverst på
2016 listen. Ca. 18,35 millioner mennesker lever i slaveri på en eller anden
måde. Dernæst følger Kina med ca.
3,38 millioner og Pakistan med ca.
2,13 millioner.
12.
Bed for unge piger og kvinder,
der er blevet voldsomt og følelsesmæssigt traumatiseret. Mange er så
fortvivlede, at de overvejer selvmord
som en flugt fra den pinsel det er, at
være låst inde, slået, udsultet og voldtaget når de sætter sig til modværge
mod deres alfonser eller voldtægtsforbrydere.
13.
Bed for kampagner, der bliver
sat i gang og for de frivillige i de forskellige lande, der uddeler brochurer
og plakater, der informerer om farerne ved at forlade deres samfund for at
finde arbejde. Bed om, at de offentlige
myndigheder må bruge medierne til
at afsløre sandheden bag disse falske
jobtilbud og vildledende løfter om et
bedre liv.
14.
Bed om, at turister, studerende, folk fra militæret og forretningsmænd må forstå, at mange af de kvinder, som de udnytter, er blevet tvunget
til at servicere dem. Bed om, at disse
mænd må tilbyde at hjælpe kvinderne
med at undslippe deres fangevogtere.
(Ez. 33,11)
15.
Bed for piger fra Vietnam,
Nordkorea, Laos, Cambodja og

Myanmar, der bliver narret af slægtninge, venner eller kærester og solgt
til mænd som brude i Kina, Malaysia
og Sydkorea.
16.
Bed om, at myndighederne
må gøre mere for at lokalisere forsvundne børn og for at straffe dem,
der er involveret i kidnapning, videregivelse af stoffer til og misbrug af disse
unge. ”Skaf de svage og faderløse deres
ret, frikend de hjælpeløse og arme, udfri de svage og fattige, red dem fra de
ugudeliges magt.” (Sal. 82, 3-4)
17.
Bed for kvinder, der har været udsat for voldtægt, prostitution og
misbrug. Bed Herren om at gøre dem i
stand til at lære hans forvandlende og
lægende omsorg at kende, sådan at tillid og værdighed kan blive genoprettet.
18.
Bed om, at fædre må værdsætte og beskytte deres døtre, må sørge
for en uddannelse til dem og må opmuntre dem til at sætte sig mål og til
at ære Gud i alle ting.
19.
Bed for kvinder, der lider af
seksuelt overførte sygdomme (herunder de AIDS-relaterede), fejlernæring,
tuberkulose og fra gentagende voldtægter og aborter, der er et resultat af
den tvungne prostitution.
20.
Bed for flygtninge, der tomhændet har forladt deres hjem, og
som nu sælger deres døtre for at kunne betale husleje og købe mad. Mange
unge piger bliver gift med meget ældre
mænd, og nogle er kun ”midlertidige”
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hustruer, der let kan blive skilt eller
solgt til prostitution.
21.
Bed om, at fattige immigranter i Europa må finde værdige jobs, så
de ikke tvinges til at prostituere sig for
at sørge for deres familier i hjemlandet.
22.
Bed for dem, der uddanner
sig til at blive den retshåndhævende
myndighed mht. vold mod kvinder og
piger i deres lokalsamfund. Bed også
om, at de embedsmænd, der dækker
over og prøver at beskytte kriminelle
misbrugere, må blive straffet.
23.
Bed om, at flere mennesker
må blive opmærksomme på tegn på
menneskehandel og må blive modige
nok til at hjælpe kvinder med at undslippe misbruget. Hvis en kvinde kun
har sparsom kommunikation med andre, sjældent ses udenfor sit opholdssted, mangler rejsedokumenter eller
bor i en bygning, der hyppigt bliver
besøgt af mænd, kan det være tegn på
menneskehandel.
24.
Bed for de nepalesiske piger,
der helt ned til fem-årsalderen bliver
solgt af deres familiemedlemmer til
et liv i slaveri som tjenere i Indien og
Kina. Mange af dem er tvunget til at
arbejde mange timer hver dag og nat,
de får kun meget lidt at spise og er
tvunget til at sove på gulvet.
25.
Bed for kvinder, der lider pga.
vold, utroskab eller fordi deres mænd
har forladt dem. Mange af disse uuddannede og ufaglærte kvinder tvinges
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ud i prostitution for at kunne skaffe
mad til deres børn.
26.
Bed for kristne organisationer,
der sørger for sikre hjem og jobtræning til disse sårbare kvinder, der har
været udsat for sexhandel. Bed om, ”at
de må stå urokkeligt fast og give sig selv
helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo,
at jeres slid ikke er spildt i Herren.” (1.
Kor. 15,58)
27.
Bed om, at kristne må være
kanaler for Guds kærlighed og vise
medfølelse overfor de kvinder og piger, der er blevet dybt såret pga. fysisk
og seksuel mishandling.
28.
Bed for børn, der oplever svigt
og mishandling i deres eget hjem.
Mange forsømte børn bliver fanget i
prostitution, porno og slavelignende jobs i andre lande eller selv i deres
egne samfund.
29.
Bed om, at regeringerne må
gøre mere for at hjælpe de fattige ved
at skabe forhold, hvor mennesker kan
få færdigheder og dermed få ærligt arbejde.
30.
Bed for ofrene for menneskehandel, prostitution og voldtægt. De
er blevet forladt og stigmatiseret af de
mennesker, der skulle have beskyttet
dem. Må de finde helbredelse og genoprettelse i Kristus og derved blive i
stand til at stole på mennesker igen.

Bøn for ofre for menneskehandel og prostitution
Nogle samfund anser kvinder og piger
for at være mindre intelligente og have
mindre værdi for samfundet end mænd
og drenge. I disse samfund lærer man,
at mænd er bedre og derfor har ret til at
kontrollere, bestemme over og udnytte
kvinder for egen fornøjelse og gavns
skyld. Desværre føler kvinder i nogle
kulturer, at det er helt i orden at blive
udnyttet, og at de oven i købet fortjener
det. Dette grusomme syn på kvinder
som objekter, der bare kan udnyttes, i
stedet for individer, der skal respekteres,
resulterer i, at menneskehandel,

prostitution og voldtægt bliver mere og
mere almindeligt i mange samfund.
Musik, film, billeder, litteratur og andre
medier er med til at diktere samfundets
accept af disse nedvurderende
holdninger til kvinder. Drenge og
mænd, der regelmæssigt påvirkes
af disse nedvurderende holdninger
via medierne, får sandsynligvis et
fordrejet sind og fordrejede holdninger.
Internetadgangen i vores hjem og
på vores mobiltelefoner har gjort det
let for mennesker i alle aldre og med
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Gaver

forskellige baggrunde at se og lytte til denne ødelæggende menneskehandel og
voldelige seksuelle handlinger.
voldtægt. Sverige, Norge, Island, Canada,
Nordirland og Frankrig har gennemført
Der er tale om en seksuel voldelig love, der kriminaliserer køberne og
kultur, når ofrene sjældent rapporterer beskytter de prostituerede. En undersøgelse
forbrydelserne. Hvis disse ofre går til udført af Austin School of Social Work ved
myndighederne for at få hjælp, bliver de Universitetet i Texas afslørede, at der er
bedt om at bevise, at de ikke opfordrede 300.000 ofre for menneskehandel i Texas,
til de voldelige handlinger. I nogle lande iberegnet næsten 79.000 mindreårige og
arresterer og straffer myndighederne unge, der er blevet ofre for sexhandel.
sjældent voldtægtsforbryderne, alfonserne,
de udnyttede kvinders kunder eller andre TWR-Kvinder med Håb’s lyd-dramaserie
involverede.
Hidden Treasures/Skjulte Skatte, henvender
sig, ud fra et kristent perspektiv, til kvinder,
Hvert år arbejder flere og flere mennesker der er socialt, fysisk, psykisk, medicinsk og
på at gøre andre opmærksomme på følelsesmæssigt sårbare.

Gaver til kvinder med håb/Projekt Hannah
kan indbetales på giro
+01< +5165989<
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”
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