
1. Bed om visdom til dem, der udarbejder ekstra materiale i 
forbindelse med ”Hidden Treasures” (Skjulte Skatte). Målet 
med dette er, at kvinder, der har forladt prostitution, må 
lære Gud bedre at kende. (Ordsp 2,6)
2. Bed om frelse og lægedom gennem Jesus Kristus for alle 
dem, der er involveret i menneskehandel. (Es 56,1)
3. Bed om, at vi må kunne gennemskue, når der foregår 
menneskehandel i vores samfund. Bed om, at vi også må få 
modet til at gøre opmærksom på den og til at involvere os, 
så der kan blive sat en stopper for denne ondskab. 
4. Bed om, at flygtninge i Rumænien ikke må blive inddra-
get i menneskehandel og slaveri. Bed om, at kristne må få 
nød for flygtningene, så de tilbyder dem deres venskab og 
kærlighed. (Rom 12,10)
5. Bed om, at de fattige i Indonesien må få uddannelse og 
job, og at familier må stoppe med at sende deres døtre til 
udlandet som ulovlige illegale immigranter, hvilket ofte 
ender med menneskehandel. (Sl 144,11)
6. Bed om, at kvinder, der flygter fra Nordkorea, må nå i 
sikkerhed, så de ikke bliver bedraget af  mellemmænd og 
solgt til bordeller. (2. Mos 19,4)
7. Bed om, at de kinesiske myndigheder må skride til hand-
ling og sætte en stopper for menneskehandel og få dømt 
gerningsmændene. Bed om, at ofrene må blive udfriet. 
8. Bed for de 230.000 ofre for menneskehandel i Ukraine, 
der er blevet lokket med ”lukrative” jobs for derefter at få 
deres pas konfiskeret, blive tvunget til at arbejde uden løn 
og til at leve i frygt for deres liv. (Sl 31,2)
9. Tak Herren for, at lyddramaserien ”Hidden Treasures” 
(Skjulte Skatte) er blevet oversat til mange nye sprog. Bed 
om, at disse programmer må blive til hjælp for prostituere-
de, så de ser, at der er håb for fremtiden.
10. Bed om, at Gud, vor Far, må beskytte polske børn 
mod kidnapning og menneskehandel. ”De delte mit land 
imellem sig og kastede lod om mit folk. De solgte en dreng 
for en skøge, og de gav en pige for den vin, de drak” (Joel 
4,2b-3)
11. Bed Gud om at udfri de børn i Nepal, der ikke får no-
gen uddannelse, men derimod bliver solgt som husslaver og 
tortureret af  deres ejere. (Sl 25,20)

Bed for kvinder i prostitution 12. Bed om, at myndigheder, sociale organisationer og kirker 
må advare unge mennesker om menneskehandel. Bed om, at 
de, der er blevet indfanget, må genvinde deres frihed og blive 
helbredt. (Jer 17,14)
13. Bed om, at unge indiske piger må blive værdsat og beskyt-
tet af  deres familier. Bed om, at de ikke må blive tvunget ind i 
ægteskab eller solgt gennem mellemmænd. 
14. Bed for ofre for menneskehandel, slaveri og tvangsægte-
skab. Tvangsægteskab indgår i visse traditioner og religioner 
i Sydafrika. Bed om, at ledernes hjerter må forvandles, og at 
pigerne må få mulighed for at flygte. (Sl 34,22)
15. Bed for unge uskyldige piger, der bliver udnyttet til at være 
såkaldte ”bærere” af  stoffer (narkotika) og som sexslaver. De 
er ikke klar over, hvad der foregår, og de involveres, efter de 
er blevet voldtaget. Frygt forhindrer dem i at advare andre. (Sl 
44,26)
16. Bed om, at fattige indonesiske forældre må værdsætte deres 
døtre i stedet for at opmuntre dem til at vælge prostitution som 
et middel til at komme ud af  fattigdom.
17. Bed om, at vi hver især må være opmærksomme på eventu-
elle ofre for menneskehandel på vores arbejdspladser og i vores 
menigheder. Må vi række ud til dem i kærlighed, være opmærk-
somme lyttere og lade os lede af  Helligånden til at se, hvordan 
vi bedst kan hjælpe dem til udfrielse. (1. Joh 4,21)
18. Tak Gud for, at finske forbedere støtter produktionen af  
”Hidden Treasures” (Skjulte Skatte) på hindi og russisk via 
TWR’s nationale partner Sansa. Lyddramaserien er nu tilgæn-
gelig på 9 sprog og bruges som et redskab til hjælpe ofre for 
sexhandel. 
19. Bed for dem, der står bag menneskehandel. Bed om, at 
disse mennesker, der kontrollerer andre, må få øjnene op for 
deres ondskab og angre, hvad de har gjort. Alene Gud kan for-
andre hjerter, der er åndeligt forvirrede, der følger traditionen 
eller er religiøst misinformerede.
20. Bed om, at Sydkorea må udforme love om menneskehan-
del, der er i overensstemmelse med internatonale standarder. 
Bed om, at Gud må beskytte dem, der er fysisk og mentalt 
handicappede, så de ikke bliver seksuelt udnyttet eller sat i 
tvangsarbejde. (Sl 43,1)
21. Bed Gud om at sætte en stopper for menneskehandlen i 
Albanien. Denne nation er både en kilde til tvangsarbejde og 
sexhandel med mænd, kvinder og børn, og et gennemfartsland 
og bestemmelsessted for samme - især i turistsæsonen. (Sl 82,4)

22. Bed om, at Gud må give kristne motivation og nåde 
til at arbejde med handlede kvinder. Kristne fordømmer 
ofte disse kvinder, der har svært ved at tilpasse sig en ny 
livstil. 
23. Bed om, at Gud må gøre en ende på hele det moder-
ne slaveri i Frankrig (det vil overordnet sige: tvangsarbej-
de, tvangsægteskaber og prostitution). Nogle mennesker 
bliver seksuelt udnyttet, arbejder som slaver i hjemmet 
eller arbejder under kummerlige forhold på fabrikker. 
Mindreårige tvinges til at arbejde som tyve for at hjælpe 
kriminelle organisationer. (Ordsp 14,31)
24. Bed om, at kvinder, der lever i prostitution i Tysk-
land, må få mulighed for at komme ud af  det ved hjælp 
fra staten og ved den åndelige vejledning, de får gennem 
lyddramaserien ”Hidden Treasures” (Skjulte Skatte). 
25. Bed om, at liberianske forældre må beskytte deres 
børn i stedet for at sende dem videre til mennesker, der 
lover at sørge for en uddannelse til dem. Mange af  disse 
børn sælges videre til menneskehandel. 
26. Bed om, at Gud, vor Far, må åbne bulgarernes øjne 
for problemet med menneskehandel. Bed også om, at of-
fentlige informationskampagner, beskæftigelse og andre 
forebyggende aktiviteter må være redskaber til beskyt-
telse af  potentielle ofre for disse livstruende fejltagelser. 
(Ordsp 2,11-12)
27. Bed om, at alle ofre for menneskehandel i Elfen-
benskysten må få deres værdighed genopbygget, så de 
genfinder glæden ved at være kvinde. 
28. Bed om, at de 18.000 kvinder i Frankrigs kommer-
cielle sexhandel må blive udfriet. Mange af  kvinderne er 
blevet tvunget til prostitution. (Sl 143,9)
29. Bed om, at Gud må udfri de fremmede i Frankrig, 
som er blevet gjort til slaver og tvunget til at tigge om 
penge. Børnene bliver ofte sat til at tigge, da de får folk 
til at føle medlidenhed. Hvis de ikke får nok penge ind, 
bliver de slået. (Sl 9,10)
30. Tak for, at kristne i Uruguay hjælper immigranter 
med mad og tøj. Bed om, at de jobsøgende ikke må 
havne hos onde mennesker, der kun vil føre dem ind i 
menneskehandel. 
31. Bed om, at Gud må redde de nepalesiske piger, der 
bliver givet væk til et ægteskab med onde mænd, som 
sælger dem videre til prostitution. (Sl 17,13)
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Teenagepiger og gifte mødre er blandt de mange kvin-
der, som flygter fra Nordkorea, men blot ender som ofre 
for menneskehandel. Yngre mennesker betyder højere 
priser, men i sidste ende modtager de kvinder, som 
bliver solgt, intet for deres lidelser. Det er i sandhed den 
moderne tids slaveri. 

Eunsoo* blev solgt til en bondelandsby i Kina, da hun 
var i starten af  20’erne. Hun overlevede mere end 10 års 
tilværelse som sexslave, før hun endelig nåede til Sydko-
rea i 2008. 

”Min såkaldte mand, svigerfar og svoger skiftedes til 
at tvinge mig til sex,” fortalte Eunsoo. ”Jeg var ikke et 
medlem af  deres familie, men blot deres sex-slave.”

Selvom det er flere år siden at Mija og Eunsoo forlod 
deres mareridtstilværelse som slaver, så er de stadig mær-
kede i deres hjerter, som den dag i dag er fyldt med dybe 
og stadigt ømme ar. De problemer, som afhoppere fra 
Nordkorea står overfor, bliver stadigt mere komplicerede 
som tiden går. 

Kvinder som Mija og Eunsoo, der i dag begge bor Kina, 
er fyldt med en smertefuld konflikt, som raser indeni: 
Skal de blive i Kina, hvor de kan holde kontakten til fa-
milierne i Nordkorea, imens de hjælper dem økonomisk? 
Eller skal de flytte til Sydkorea for at skabe et permanent 
hjem, hvor de kan leve i deres egen, frie kultur, men 
omvendt risikere at miste alt kontakt til deres børn og 
familier?

Kvinder med Håb producerer og distribuerer lyddrama-
serien ”Hidden Treasures” (Skjulte Skatte) for at hjælpe 
kvinder, som lider under seksuel mishandling. 

Bed for at disse kvinder, som lever i smerte, må finde 
modet til at bryde fri af  deres lænker.

Intet menneske burde eje et andet menneske. Intet men-
neske burde have retten til at købe og sælge andre. 

Lad os bede om, at den smerte, som menneskehandel 
forårsager, vil få en ende. Hvert enkelt menneske, der le-
ver i denne verden, er værdifuld (Es 64,7). Intet i skaber-
værket kan holde os adskilt fra Guds nåde og kærlighed, 
og hans kærlighed vil aldrig ændre sig. 

*Et pseudonym er anvendt for at beskytte kvindens identitet.

Opmuntring fra Inja Jeong, Regional Leder i Nordøst Asien.

De fleste kvinder, som flygter fra Nordkorea og 
ind i Kina, er villige til at risikere deres liv, fordi de 
hører historier om pengene, de kan tjene på den 
anden side af  den nordlige grænse.

Mija* flygtede fra Nordkorea og håbede, at hun 
ved hjælp af  hårdt arbejde i et års tid kunne tjene 
nok penge til at brødføde hendes sultende familie 
og måske endda få chancen for at rejse til Sydko-
rea. 

Hendes drøm blev dog knust før den var begyndt, 
da hun sammen med mange andre nordkoreanske 
afhoppere oplevede den grufulde virkelighed at 
blive solgt som sex-slave. Hun fortalte, at hun blev 
solgt til en meget ældre kinesisk mand for om-
kring 20.000 Yuan (Cirka 18.500 danske kroner).
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