
24.  Fetele nepaleze de aproxima�v cinci ani care sunt 
vândute de membrii familiei în India sau China, ca 
să devină servitoare în casă. Multe dintre ele sunt 
forțate să muncească multe ore, sunt prost 
hrănite și obligate să doarmă pe podea. 

25. Femeile care suferă din cauza abuzurilor, 
infidelității sau abandonului soțului. Multe din 
aceste femei,  în l ipsa unei educați i  sau 
necunoscând o meserie, ajung să se pros�tueze 
pentru a asigura hrană copiilor lor. 

26.  Organizațiile creș�ne să asigure locuințe sigure și 
cursuri de formare profesională �nerelor care 
sunt vulnerabile față de traficul de sex. Rugați-vă 
ca aceste organizații să con�nue lupta în ciuda 
presiunilor. „De aceea, preaiubiții mei frați, fiți 
tari, neclin�ți, sporiți totdeauna în lucrul 
Domnului, căci ș�ți că osteneala voastră în 
Domnul nu este zadarnică." (1 Corinteni 15:58)

27.  Creș�nii să fie canale ale iubirii și compasiunii lui 
Dumnezeu pentru aceste fete și femei care au fost 
profund afectate de abuzul fizic și sexual.

28.  Copiii care sunt neglijați sau abuzați acasă. Mulți 
copii neglijați sunt prinși în capcana pros�tuției, 
pornografiei sau a sclaviei în alte țări sau chiar în 
comunitățile lor. 

29.  România este una dintre principalele țări sursă din 
UE în ce privește vic�mele traficului de persoane. 
Să ne rugăm ca autoritățile române să intervină 
eficient pentru stoparea acestui flagel.

30. Vic�mele traficului de persoane, pros�tuției și 
violului care au fost abandonate și s�gma�zate 
chiar de către oamenii care ar fi trebuit să le 
protejeze. Fie ca ele să experimenteze vindecarea 
și restaurarea prin Hristos și as�el să fie în stare să 
aibă din nou încredere în oameni.  
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În unele culturi, femeile sunt considerate 
mai puțin inteligente și valoroase decât 
bărbații. Oamenii din as�el de co-
munități sunt învățați că bărbații sunt 
superiori și de aceea trebuie să con-
troleze prin forță și să le folosească pe 
femei pentru propria plăcere. Din 
păcate, în aceste culturi, femeile 
consideră că abuzul este normal și că nu 
merită nimic mai mult. O as�el de 

viziune asupra femeilor, ca obiecte care pot fi manipulate 
și nu ca ființe umane care trebuie respectate, va conduce 
inevitabil la răspândirea unor prac�ci ca traficul de ființe 
umane, pros�tuția sau violul. 
   Muzica, filmele, imaginile, literatura sau media 
contribuie la creșterea toleranței cu privire la aceste 
a�tudini degradante față de femei, iar expunerea 
repetată la as�el de mesaje va schimba foarte probabil 
modul de gândire și a�tudinile bărbaților. Accesul la 
internet pe calculator și pe telefoanele mobile a facilitat 
oamenilor de toate vârstele și de toate categoriile 
vizionarea de acte sexuale violente. 
   As�el de prac�ci sexuale violente devin și mai 
răspândite atunci când vic�mele nu raportează abuzurile. 
În unele țări, autoritățile rareori arestează și pedepsesc 
pe violatori, proxeneți sau alte persoane implicate în 
exploatarea femeilor. 
   În fiecare an tot mai multe persoane și organizații 
încearcă să conș�en�zeze opinia publică de realitățile 
devastatoare ale traficului de ființe umane și ale violului. 
De exemplu, organizația Eliberare ne informează că în 
România 73% dintre adulții traficați au fost recrutați de 
persoane cunoscute lor, 36% dintre vic�me sunt minore, 
cele mai multe dintre acestea având educație de maxim 
opt clase.
    Programul Comori ascunse produs de Femeile speranței 
TWR conține o serie de poves�ri audio despre și pentru 
femei exploatate, care aduc în discuție, dintr-o per-
spec�vă creș�nă, drama acestor femei la nivel fizic, 
psihologic, medical și emoțional. 

Surse: 
www.eliberare.com

h�p://sites.utexas.edu/idvsa/ 

h�p://hopeforthesold.com/video/ 

www.globalslaveryindex.org/findings/"g/findings/

h�p://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-

vic�ms-rise-13-pct-in-2016-3524097.html"vietnam-s-human-

trafficking-vic�ms-rise-13-pct-in-2016-3524097.html

Rugăciune pentru victimele
 

traficului de persoane,
 

ale prostituției și violului

mailto:radio@twr.ro
http://www.eliberare.com
http://sites.utexas.edu/idvsa/
http://hopeforthesold.com/video/
http://www.globalslaveryindex.org/findings/
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html


9. Condamnarea proxeneților, producătorilor și 

distribuitorilor de filme porno și a altora care 

distrug viața femeilor și a copiilor pentru câș�guri 

materiale. Un studiu al Organizației Națiunilor 

Unite arată că femeile și fetele reprezintă 71% din 

vic�mele traficului de persoane.

10. Adulții să facă mai mult pentru protejarea copiilor, 

ca să nu fie agresați sexual de membri ai familiei 

sau de alte persoane. Rugați-vă ca acei care au 

fost agresați în copilărie să nu mai fie respinși sau 

abuzați de adulții în care au căpătat încredere. 

11.  Să se facă mai mult pentru a eradica sclavia la 

nivel mondial. India rămâne în topul listei cu 

18,35 de milioane de sclavi, urmată de China 

(3,38) și Pakistan (2,13 milioane).

12.  Femeile și fetele care au fost trauma�zate fizic și 

emoțional. Multe dintre ele sunt disperate și 

consideră că suicidul este singura cale de a scăpa 

de chinul de a fi închise, bătute, înfometate sau 

violate când încearcă să se împotrivească 

proxeneților și violatorilor. 

13.  Campanii de conș�en�zare și pentru voluntarii 

din diferite țări care distribuie broșuri și afișe prin 

care informează femeile despre pericolul de a-și 

părăsi comunitățile în căutarea unui loc de 

muncă. Rugați-vă ca agențiile guvernamentale să 

folosească media pentru a arăta ce se ascunde în 

spatele ofertelor de muncă false și a promi-

siunilor înșelătoare de a avea o viață mai bună. 

14. Turiș�, studenți, personal militar și oameni de 

afaceri ca să înțeleagă că multe din aceste femei 

sunt exploatate și forțate să își ofere serviciile. 

Rugați-vă ca aceș� bărbați să le ajute pe femei să 

scape de cei care le țin cap�ve. (Ezechiel 33:11)

15. Fetele și femeile din Vietnam, Coreea de Nord, 

Laos, Cambodgia, Myanmar care sunt înșelate de 

rude, prieteni sau de iubiții lor și vândute ca 

mirese în China, Malaysia și Coreea de Sud. 

16. Autoritățile să facă mai mult pentru a-i găsi pe copiii 

dispăruți și să îi sancționeze pe cei implicați în 

răpirea, drogarea și abuzarea minorilor. „Faceți 

dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate 

nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și 

lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi." (Psalmi 82:3-4)
17. Femeile care au trecut prin experiența violului, 

pros�tuției și abuzului. Rugați-L pe Dumnezeu să le 
ajute să cunoască lucrarea Lui de transformare și 
vindecare, ca ele să își recapete încrederea și 
demnitatea. 

18.  Tații să le prețuiască și să le protejeze pe fetele lor, 
să le asigure educația necesară și să le încurajeze 
să-și stabilească scopuri și să trăiască pentru a-L 
glorifica pe Dumnezeu în toate lucrurile. 

19.  Femeile care suferă de boli cu trasmitere sexuală 
(inclusiv SIDA și bolile asociate), malnutriție, 
tuberculoză și alte complicații care apar în urma 
violurilor și avorturilor repetate, ca rezultat al 
implicării forțate în pros�tuție.

20.  Refugiați care își părăsesc casele neavând nimic cu 
ei și care își vând fetele pentru a plă� chiria sau 
mâncarea. Multe fete �nere au ajuns să se 
căsătorească cu bărbați în vârstă sau au devenit 
„soții" temporare  ale unor soți care au divorțat de 
ele și le-au vândut apoi pentru pros�tuție. 

21.  Imigrantele sărace din Europa să găsească slujbe 
demne, as�el încât să nu fie nevoite să se 
pros�tueze ca să asigure venituri pentru familiile 
rămase în țara de origine. 

22.  Educarea funcționarilor de stat în privința aplicării 
legilor locale referitoare la violența împotriva 
femeilor. Rugați-vă ca oficialii care încearcă să-i 
acopere pe abuzatori să fie sancționați. 

23. Tot mai mulți oameni să devină conș�enți de 
semnele care indică implicarea în trafic de 
persoane și să aibă curajul să le ajute pe femei să 
scape de abuz. Se află în as�el de situații femei a 
căror comunicare este restricționată, care sunt 
rareori văzute în afara locuinței, cărora le lipsesc 
documentele de iden�ficare și locuiesc într-o 
clădire vizitată frecvent de bărbați. 

Rugați-vă pentru:
 

1.   Femei și fete care sunt ademenite să se implice în 
industria ilegală, dar extrem de profitabilă a 
transportului și vânzării de persoane. Indexul 
global al sclaviei pe anul 2016 es�mează că 45,8 
milioane de persoane sunt subiectul unei forme 
de sclavie.

2.   Femei și fete care sunt vândute în sclavie sexuală 
de către familie, prieteni sau alte persoane. ONU 
es�mează că 54% din vic�mele traficului de ființe 
umane sunt exploatate sexual (pros�tuție, 
pornografie sau diver�sment).

3.  Femeile care trăiesc în sărăcie și disperare să fie 
precaute când e vorba de „oferte de muncă" care 
le promit o viață mai bună, dar de fapt sunt 
momeala spre sclavie sexuală. Unele adolescente 
recunosc că au fost aver�zate cu privire la aceste 
pericole, dar nu au crezut că li s-ar putea întâmpla 
tocmai lor asemenea lucruri.

4.  Ascultătoarele programelor Femeile speranței 
difuzate în 71 de limbi să devină cu adevărat femei 
ale speranței, experimentând dragostea lui 
Dumnezeu și înțelegând că indiferent de circum-
stanțe, Isus poate să le dea curaj, bucurie și pace.

5.  Siguranță pentru persoanele care încearcă să scape 
fetele din capcana pros�tuției. Răufăcătorii nu 
sunt bucuroși când businessul lor profitabil este 
pus în pericol. 

6.  Cei implicați în traducerea și producerea pro-
gramului de poves�ri audio Comori ascunse în mai 
multe limbi: traducători, actori, tehnicieni, 
muzicieni etc.

7.   Siguranță pentru femeile care ascultă programele 
Femeile speranței sau Comori ascunse pe 
dispozi�ve media de mici dimensiuni, care să 
poată fi ascunse de proxeneți și de traficanți. 

8.   Fetele și femeile care au ajuns să se pros�tueze să 
își recunoască păcatele și să creadă că Isus a murit 
pe cruce pentru ele, că pot fi iertate de tot trecutul 
lor și că pot avea șansa unui nou început.
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