
1. Bed for kvinder og piger, der bliver blevet lokket ind i 
den illegale og meget rentable industri med at transportere 
og sælge mennesker. 
2. Bed for kvinder og piger, der bliver solgt som sexslaver 
af  familie, kærester eller andre. Millioner tvinges til seksuel 
udnyttelse via prostitution, pornografi eller underholdning.
3. Bed for de mange kvinder, der er fanget i fattigdom og 
håbløshed, og som er et let bytte for folk, der lover dem et 
bedre liv gennem jobtilbud. Dette ”bedre liv” viser sig ofte 
at være et liv som sexslave. Bed om, at disse kvinder må 
være forsigtige. Nogle teenagere indrømmer, at de var ble-
vet advaret, men ikke troede på at det kunne ske for dem. 
4. Bed om, at lytterne af  KmH- programmet, som er til 
rådighed på 73 sprog, må erfare Guds kærlighed og opleve, 
at Jesus kan give dem mod, glæde og fred uanset deres 
omstændigheder. 
5. Bed om sikkerhed for de mennesker, der forsøger at 
redde piger ud af  prostitution. De kriminelle jubler ikke 
ligefrem, når deres udbytterige forretning forhindres. 
6. Bed for skuespillere, teknikere, musikere, lydteknikere 
m.fl. involveret i oversættelse og produktion af  lyddramaet 
”Hidden Treasures” på flere sprog.
7. Bed om sikkerhed for kvinder, der lytter til KmH-pro-
grammerne og lyddramaet ”Hidden Treasures” på små 
lydafspillere, der holdes skjult for alfonser og misbrugere. 
8. Bed for dem, der arbejder med at opspore og hjælpe de 
tusinder af  mindreårige, som er blevet seksuelt udnyttet i 
USA. Bed for domfældelsen af  de mere end 2300 mistænk-
te for pædofili på nettet, som er blevet arresteret gennem 
en tre måneder lang operation. Bed også for de 383 børn, 
der har lidt seksuelle overgreb eller er blevet udnyttet i pro-
duktionen af  børnepornografi. 
9. Bed for domfældelsen af  alfonser, producenter af  
pornofilm, distributører af  internetporno og af  andre, der 
ødelægger livet for kvinder og børn for at opnå økonomisk 
gevinst. 
10. Bed om, at forældre må gøre mere for at beskytte børn 
mod at blive seksuelt udnyttet af  familiemedlemmer eller 
omsorgspersoner. Bed om, at de, der blev seksuelt udnyttet 
som børn, ikke må blive afvist eller yderligere misbrugt af  
voksne, de stoler på. 

Bed for...
11. Bed for de millioner af  kvinder og piger, der tvinges til et 
liv som sexlave og til at servicere mænd i hjemmet, på bordel-
ler, massageklinikker, stripklubber, eller som prostitueret på 
gaderne eller i tvungen pornografi. 
12. Bed for unge piger og kvinder, der er blevet voldsomt trau-
matiseret, fordi de er havnet i kløerne på menneskesmuglere. 
Mange er dybt fortvivlede og overvejer selvmord for at slippe 
fri af  det helvede, det er at være låst inde, slået, sultet og vold-
taget, når de prøver at modsætte sig deres alfonser, voldtægts-
mænd eller arbejdsgivere. 
13. Bed for oplysningskampagner og frivillige i forskellige 
lande, som uddeler foldere og plakater for at informere kvinder 
om faren, der er forbundet med at forlade deres lokalsamfund 
for at finde arbejde. Bed om, at regeringskontorer må bruge 
medierne til at afsløre sandheden om disse falske jobtilbud og 
vildledende løfter om et bedre liv. 
14. Bed om, at det må stå klart for turister, studerende, for-
retningsmænd og folk indenfor militæret, at de kvinder, som 
de gør brug af, er blevet tvunget til at servicere dem. Bed om, 
at disse mænd må være villige til at hjælpe kvinderne med at 
undslippe deres bortførere (Ez. 33, 11) 
15. Bed for kvinder fra Vietnam, Nordkorea, Laos, Cambodja 
og Myanmar, der er blevet narret af  slægtninge, venner eller 
kærester og solgt som brude til mænd i Kina, Malaysia og 
Sydkorea. 
16. Bed om, at myndigheder må gøre mere for at finde for-
svundne børn og for at straffe dem, der er involveret i kidnap-
ning, narko og misbrug af  disse børn. ”Skaf  de svage og fader-
løse deres ret, frikend de hjælpeløse og arme, udfri de svage og 
fattige, red dem fra de ugudeliges magt.” (Sl. 82, 3-4)
17. Bed for kvinder, der har været udsat for voldtægt, prosti-
tution eller anden vold. Bed om at de må få lov til at opleve 
Guds forvandlende og helbredende gerning, så deres tillid og 
værdighed kan blive genoprettet.  
18. Bed om, at fædre må værdsætte og beskytte deres døtre, 
sørge for en uddannelse til dem og opmuntre dem til at sætte 
sig mål og leve et liv til Guds ære.
19. Bed for kvinder, der lider pga. seksuelt overførte sygdom-
me (herunder AIDS-relaterede), fejlernæring, tuberkulose og 
komplikationer efter gentagne voldtægter og aborter. I sidste 
ende skyldes disse lidelser, at de blev tvunget ud i prostitution. 
20. Bed for flygtninge, der har forladt alt, og som nu sælger 
deres døtre for at få råd til husleje og mad. 

21. Bed om, at de fattige immigranter i Europa må finde 
et værdigt arbejde, så de ikke bliver tvunget til at prostitu-
ere sig for at kunne forsørge deres familier i hjemlandet.
22. Bed om, at embedsmænd må blive oplært i at hånd-
hæve den lokale lovgivning vedrørende vold mod kvinder 
og børn. Bed også om, at embedsmænd, der dækker over 
og beskytte kriminelle misbrugere, må blive straffet. 
23. Bed om, at flere må få øjnene op for tegn på men-
nneskesmugling, og få mod til at hjælpe kvinder med at 
undslippe. Hvis en kvinde ikke har nogen nævneværdig 
kontakt med andre, kun sjældent ses udenfor sin bolig, 
mangler rejsedokumenter eller bor i en bygning, der ofte 
besøges af  mænd, må alarmklokkerne ringe. 
24. Bed for nepalesiske børn, kvinder og teenagepiger, 
der voldtages af  slægtninge eller ukendte mænd, og som 
er i fare for at blive slået ihjel eller solgt som slave i Indi-
en, Kina og andre lande. 
25. Bed for kvinder, der lider pga. vold og utroskab, eller 
fordi deres mænd har forladt dem. Mange af  disse kvin-
der har ingen uddannelse og tvinges derfor til at prostitu-
ere sig for at kunne forsørge deres børn. 
26. Bed for kristne organisationer, der prøver at skaffe 
sikre hjem og jobtræning til unge piger udsat for men-
neskehandel. Bed om, at de ”må stå urokkeligt fast og 
give sig helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres 
arbejde ikke er spildt i Herren.” (1. Kor. 15, 58)
27. Bed om, at kristne må være kanaler for Guds kær-
lighed og vise omsorg overfor kvinder og piger, der er 
blevet dybt såret pga. fysisk og seksuelt misbrug. 
28. Bed for børn, der forsømmes og misbruges i deres 
egne hjem. Mange forsømte børn ender ofte i prostitu-
tion, porno og slavelignende jobs i udlandet eller måske 
oveni købet i deres egne lokalsamfund. 
29. Bed om, at regeringer må gøre mere for at hjælpe de 
fattige ved at give dem mulighed for at få færdigheder 
indenfor et fag og finde et hæderligt arbejde. 
30. Bed for ofre for menneskehandel, prostitution og 
voldtægt, der er blevet forladt eller stigmatiseret af  de 
selv samme personer, som skulle have beskyttet dem. . 
31. Bed for piger, der tvinges til at gifte sig med meget 
ældre mænd. I nogle tilfælde bliver disse ”midlertidige” 
hustruer så let som ingenting skilt og solgt til prostituti-
on. 
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‘Fokus på
Kvinder med Håb’

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

Du kan også give via MobilePay nr.: 22133
Ønskes fradrag:
Skriv ”KmH + navn +tlf.nr.” i beskedfeltet

”Fokus på Kvinder med håb” er et program på 
Norea WebRadio 
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30. 
Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Du har mulighed for at komme med forslag til 
emner, som 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 fjerde torsdag i måneden kl. 
19.05.

Der findes 40 millioner slaver i verden i dag. Hvordan har 
vi kunnet lade dette ske? De fleste af  os har formodentligt 
troet, at denne forfærdelige forbrydelse mod menneske-
heden stort set var uddød for lang tiden siden. Men men-
neskesmugling, herunder sexslaveri og tvungne ægteskaber, 
fortsætter med at være et verdensomspændende problem, 
der har en ødelæggende indvirkning på piger, kvinder, deres 
familier og samfund. 

Ifølge et skøn fra Den Internationale Arbejdsorganisations 
Globale Rapport om Moderne Slaveri oplyses det at:

• På et givet tidspunkt i 2016 formodede man, at 40,3 mil-
lioner mennesker levede i et moderne slaveri, medregnet de 
24,9 millioner, der udførte tvangsarbejde og de 15,4 millioner, 
som levede i tvungne ægteskaber. 

• Ud af  de 24,9 millioner mennesker, der havde tvangsar-
bejde, blev 16 millioner udnyttet i den private sektor, dvs. i 
husarbejde, byggeri eller landbrug; 4,8 millioner oplevede 
tvungen seksuel udnyttelse, og 4 millioner udførte tvangsar-
bejde pålagt af  de statslige myndigheder.

• Kvinder og piger er uforholdsmæssigt hårdt ramt af  
tvangsarbejde, idet de udgør 99 % af  ofrene i den kommer-
cielle sexindustri og 58 % i andre sektorer. 

Kvinder med Håb (KmH) producerer lyddramaet ”Hidden 
Treasures” (Skjulte Skatte), der ligger på håndholdte lydaf-
spillere. De uddeles af  forskellige organisationer, som rækker 
ud til seksuelt udnyttede kvinder. 

Ved at benytte tidligere prostitueredes vidnesbyrd berører 
disse lyddramaer følsomme sociale, fysiske, psykologiske, 
medicinske og emotionelle emner på en professionel 
måde og ud fra en kristen synsvinkel. Hidden Treasures 
-  hørespillet blev i sin tid lavet med den afgørende hensigt 
at introducere Jesus som ven, frelser og helbreder og for at 
pege på kvinders gudgivne iboende værdi og formål.

”Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, 
for at du skal vide, at jeg er Herren, Israels Gud, som 
kalder dig ved navn.” (Es 45, 3)
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