
1. Bed Gud beskytte arbejdsløse ukrainere og give dem 
visdom, så de ikke bliver bedraget af  mennesker med onde 
hensigter, som tilbyder dem attraktive jobmuligheder i 
udlandet. (Jak. 1,5)
2. Gud den almægtige kan gøre det umulige! Bed Gud give 
indiske familier en større indtægt og en holdningsændring, 
så de ikke sælger deres døtre til sexhandel. Bed om, at disse 
piger må få mulighed for at studere og få nye færdigheder. 
(Mark. 10,27)
3. Bed Gud give flere muligheder for at uddele MP3-afspil-
lere, hvor kvinder kan lytte til ”Hidden Treasures” (Skjulte 
Skatte) – lyddramaet på tysk. Bed om, at kvinder, der lever 
i miljøer med prostitution, må finde frem til hjemmesiden: 
hishiddentreasures.com og dermed komme i forbindelse 
med mennesker, der kan hjælpe dem med at finde tilflugt 
hos Jesus. (Sl. 37,40)
4. Bed for de sydafrikanske kvinder, der er blevet udsat 
for menneskehandel, og som ikke kan tale med nogen om 
det uden at komme i meget alvorlige vanskeligheder. Bed 
om, at Gud må gøre det klart for os, når vi står overfor en 
kvinde udsat for menneskehandel, og give os visdom til at 
hjælpe på den rette måde. (Sl. 39,2)
5. Sexhandel er en åben hemmelighed i Nord-Cypern. Bed 
om en holdningsændring blandt de lovgivende myndighe-
der, så de ansvarlige bliver stillet til ansvar. (Ords. 21,1)
6. I Filippinerne bliver børn ofte udsat for menneskehan-
del. Bed Gud om at udfri disse børn, helbrede dem og 
skaffe dem et sted, hvor de kan være i sikkerhed og få mad, 
uddannelse og finde håb i Gud. (Sl. 82,4)
7. Bed for kvinder, der lever under vanskelige forhold i 
Tanzania. De bliver ofte tiltrukket af  jobs i Mellemøsten, 
hvor nogle er blevet udsat for mishandling, voldtægt og 
drab. (Jer. 22,3)
8. Under pandemien steg menneskehandlen i Sverige, 
eftersom landet ikke var lukket ned, og derfor kom kvinder 
fra udlandet for at arbejde som prostituerede. Bed om, at 
politiet må få flere ressourcer til at kunne sætte ind på dette 
område, at samarbejdet mellem landene må forbedres, og at 
de kvinder, der er blevet udfriet, må kunne få den nødven-
dige hjælp og rehabilitering. (Sl. 18,17)
9. Bed Gud skaffe mennesker, der har afsonet deres straf  
i polske fængsler, et sted at bo og et arbejde. Bed om, at 

Bøn for ofre for menneskehandel de må få hjælp til at afslå tilbud om illegalt arbejde, som for 
nogens vedkommende vil føre til fængsling igen. (Ords. 24,11)
10. I Cambodja sælger flere fattige familier deres kvinder og pi-
ger til prostitution. Bed om, at disse kvinders og pigers hjerter 
må blive helbredt. Bed om, at kristne må komme dem til hjælp, 
og at de må finde frelse og håb i Gud. (Jer. 17,14)
11. Bed om, at der må ske en holdningsændring blandt de libe-
rianere, der står bag salg af  børn fra landdistrikterne til byerne, 
så der bliver sat en stopper for disse aktiviteter. Bed om, at der 
må blive sørget for husly, mad og uddannelse til børnene samt 
rådgivning. (Sl. 127,3)
12. Bed om, at portugisere, der er blevet ofre for tvangsarbejde, 
må få et anstændigt liv og gode arbejdsvilkår. (Sl. 40,17)
13. I Sydkorea bliver mentalt retarderede ofte udnyttet, slået og 
tvunget til at arbejde under slavelignende forhold uden rimelig 
kompensation. Bed om, at disse bagmænd må blive overbevist 
om deres synd og angre. (3. Mos. 25,17)
14. Bed for de paraguayanske kvinder, som på en bedragerisk 
måde er blevet lokket ind i prostitution i Europa. Bed om, at 
de må komme tilbage til deres hjemland, så de kan blive for-
enet med deres familier og med Gud. (5. Mos. 30, 2-4)
15. Tak for, at politiet i Finland har fået flere ressourcer til at 
undersøge og identificere menneskehandel. Tak for, at lovene 
er blevet forbedret til fordel for ofrene. (Sl. 143,9)
16. Bed om, at vi må følge Jesu eksempel, da han sagde: ”Fader 
tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” (Luk. 23,34), når vi 
står overfor mennesker, der ikke værdsætter kvinders liv og 
derfor udnytter dem illegalt. 
17. Bed om frelse og genoprettelse for de rumænske kvinder, 
der er blevet handlet til andre lande. Bed om, at kristne sam-
fund og organisationer, der arbejder imod menneskehandel, må 
kæmpe på disse kvinders vegne. (Sl. 40,13)
18. Bed om, at de russere, der var slaver under krigen i Nord-
kaukasus, må blive følelsesmæssigt og åndeligt helbredt. Bed 
om visdom til dem der arbejder blandt disse overlevende. (Sl. 
22,24-25)
19. Bed nådens Gud om, at de overlevende fra menneskehan-
del i Etiopien må blive rehabiliteret og reintegreret. Bed om, at 
de etiopiske beslutningstagere må reformere lovene angående 
migration og menneskehandel til bedste for disse mennesker. 
(1. Tim. 1,8-11) 
 
20. Bed om, at handlede kvinder i Danmark, især dem fra 

overvejende kristne områder i Nigeria, må søge hjælp hos 
Gud og få styrke til at slippe ud af  prostitution. (Sl. 27,1)
21. Bed om, at de syv indonesiske kristne organisationer, 
der er klar til at kæmpe imod menneskehandel, må få 
visdom fra Gud i denne sag. Disse organisationer ønsker 
at følge FN´s globale retningslinjer for migration, så mi-
grantarbejdere i udlandet bliver beskyttet (Ords. 2,7-8)
22. Selv om lovgivningen forbyder menneskehandel i 
Uruguay, finder det stadigt sted, og det er vanskeligt at 
kontrollere. Bed om udfrielse for de uruguayske kvin-
der og piger, der er blevet lovet arbejde i Europa, men i 
stedet er endt som slaver. (Es. 61,1)
23. Bed for de børn i Elfenbenskysten, der er blevet 
tvunget til at arbejde i kaffe- og kakaoplantager. Bed om, 
at fattige familier må beskytte deres børn i stedet for at 
sælge dem. (Matt. 19,14)
24. I Spanien bliver der tjent over 5 millioner euro på 
menneskehandel pr. dag. Bed om, at menneskehandlerne 
må blive retsforfulgt, omvendt og forvandlet. (Es. 1,17)
25. 97 % af  de politianmeldte ofre for menneskehandel 
i Canada er kvinder og piger – halvdelen af  dem er mel-
lem 18 og 24 år. Bed om, at de sårbare må blive beskyt-
tet, ofrene reddet og gerningsmændene stoppet gennem 
Canadas National Strategi fra 2019, der har til opgave at 
bekæmpe menneskehandel. (2. Pet. 2,9-10a)
26. I Frankrig lever der omkring 20.000 handlede kvinder 
fra Østeuropa, Vestafrika og Asien. Bed om, at kristne 
organisationer må blive ledt af  Gud i deres arbejde med 
at hjælpe ofrene. (Matt. 25,35-36)
27. Bed om, at myndigheder i Indien må sætte sig ind i 
og håndhæve lovgivningen omkring sexhandel, straffe 
lovovertræderne og afslå bestikkelse. (2. Mos. 23,8)
28. Bed Gud vise os, hvordan vi kan infiltrere de mange 
netværk af  menneskehandel, så kvinder kan blive reddet, 
genoprettet og vende tilbage til livet i et samfund, hvor 
de bliver respekteret, får værdighed igen (1. Johs. 1,7)
29. Bed om, at Gud må trøste de sørgende familier, som 
lider, fordi deres datter eller søn er blevet offer for sex- 
og arbejdshandel. (Sl. 62,1-2)
30.Bed om, at kirken må lære at identificere menneske-
handel og sætte sig i forbindelse med de rette instanser, 
når man har mistanke om illegal aktivitet. (Ez. 34,11-12)
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”Menneskehandel er en afskyelig forbrydelse, der sker overalt 
omkring os. Ofrene - hvoraf  30% er børn - udsættes for tvangs-
arbejde, seksuel udnyttelse og andre former for misbrug. Vi skal 
gøre mere for at bringe kriminelle for retten og hjælpe ofre med at 
genopbygge deres liv. ”

(António Guterres, FN’s generalsekretær)

Der findes ingen enkle svar på, hvordan man bedst 
kan bekæmpe menneskehandel og seksuel udnyttelse 
af  kvinder. Det, der er sikkert, er at vi må tackle den 
ødelæggelse, det medfører for hver eneste kvinde, der 
er fanget i denne fælde. Vi må række ud til disse kvinder 
og hjælpe dem med at finde indre helbredelse og frihed.

Det er ikke let at nå de kvinder, der arbejder på gaden, 
da de er under streng kontrol og ikke kan bevæge sig 
frit. Forskellige slags organisationer er nødt til at arbej-
de sammen for at tackle denne komplekse udfordring. 

En ny vandring med håb ”Kvinder med Håb”, som er en organisation, der arbejder 
indenfor medier, har produceret et lyddrama med titlen ”Hid-
den Treasures” ( Skjulte Skatte). Lyddramaet deler virkelige 
historier om virkelige kvinder fanget i prostitution. Dette me-
die-værktøj bruges derefter af  organisationer ”på jorden”/”on 
the ground” til at bringe budskabet om håb i Jesus gennem 
uddeling af  MP3-afspillere med episoder af  lyddramaet på. 
De handlede kvinder bliver kontaktet på en diskret måde, 
hvor man forsøger at skabe en relation til dem.

”Skjulte Skatte” er lavet for at bringe håb og heling i Jesus til 
kvinder fanget i prostitution. Gennem medier deles relevante, 
virkelige historier, der fremmer samtaler, som med tiden kan 
føre til, at der sker en afgørende forandring.

At komme ud af  prostitution er et stort, udfordrende skridt. 
Vores partnere på stedet opbygger relationer med kvinderne 
og deler lyddramaet ”Skjulte Skatte” med dem. En kvinde 
fortalte: ”Historierne er meget rørende og vedkommende. Jeg 
kan genkende mig selv i nogle af  dem, og i andre kan jeg gen-
kende det liv, som mine venner, der arbejder på gaden, lever. 
Den sociale medarbejder, som skildres i lyddramaet, er lige så 
vidunderlig, kærlig og omsorgsfuld som de kristne socialarbej-
dere, jeg har mødt i virkeligheden.”

Men hvad sker der, når en kvinde med succes har forladt det 
fængsel, som prostitution og tvangsarbejde udgør? Det er en 
lang proces præget af  skam og byrder pga traumer. Selv en 
mindre ting kan ødelægge og afbryde helingsprocessen. Alt 
for ofte vender kvinder tilbage til livet på gaden.

”Kvinder med Håb” ønsker at være med til at løse dette pro-
blem, så vi spurgte os selv: Hvordan kan vi støtte vores part-
nere, der hjælper kvinder med at opbygge et nyt liv i frihed? 
Og så blev ideen født til at skabe en anden serie lyddramaer - 
”Journey of  Hope” (Vandring med Håb). Som medie orga-
nisation ønsker vi sammen med vores partnere at udvikle det 
næste trin i nogle programmer, som kan støtte helbredelses-
processen for kvinderne og hjælpe dem i deres nye liv. Mens 
organisationerne, som arbejder ”on the ground” vil være i 
stand til at arbejde personligt med ofrene for menneskehan-
del, så ønsker vi at skabe et medieværktøj, der kan støtte og 
opmuntre i den åndelige vækst.

Vil du være med til at bede for ”Kvinder med Håb”s arbejde med at ud-
vikle ”Journey of  Hope”, hvor vi ønsker at hjælpe kvinder med at vokse 
i deres nye forhold til Jesus, når de har fundet helbredelse og håb i ham?
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