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Prevencija trgovine ljudima u Slovačkoj
Slovačka je izvor i tranzitno područje za žrtve trgovine ljudima, a posebno prisilne prostitucije i prisilnog
rada. Žene i djeca su žrtve prisilne prostitucije i u zemlji i u Europi.
Zahvaljujuće informativnim kampanjama usredotočili smo sve svoje napore na
preveciju trgovine ljudima s ciljem da potencijalne žrtve budu upoznate i da
javnost postane svijesna onog što se događa. Vlada je pojačala svoje
aktivnosti surađujući s Nevladinim organizacijama i nastavlja podupirati druge
inicijative da bi se ljudima posvijestio problem. Katolički Caritas je organizirao
predavanja i pokrenuo akciju s ciljem da se proslijede informacije i upozna
stanje : njihove aktivnosti su dio projekta podržanog od strane Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Slovačke. Caritas još surađuje s Međunarodnom
organizacijom za migracije (OIM).
Od 2008. Caritas organizira seminar pod nazivom ‘’Razumjeti i djelovati – trgovina ljudima’’ ; namijenjen je
redovnicima, odgovornima u Crkvi, a posebno udrugama za karitativna, socijalna i pastoralna djela. Cilj
seminara je skrenuti pažnju na nove napade na ljudsko dostojanstvo, tražiti unutar Crkve sredstva za
djelovanja i modele prevencije, razvijati odgojne djelatnosti i stvoriti mrežu kontakata za one koji bi se više
angažirali na tom području.
Dva puta sam sudjelovala na seminaru, dobila certifikat iz ‘’Programa protiv trgovine ljudima’’ za vjersko
osoblje, koji je organizirala Međunarodna organizacija za migracije (OIM) u suradnji s Međunarodnom
unijom viših redovničkih poglavara (UISG). Tijekom posljednje tri godine surađivala sam s Caritasom u
službi preventivnih intervencija, uglavnom među mladima, učenicima naših škola, ali i s onima izvan granica
našeg apostolskog rada.
Pripremila sam za studente prezentaciju na temu trgovine ljudima koja se koristila i u pastoralnom
djelovanju. Obično koristim jedan dokumentarni film ; postoji svjedočanstvo naše sestre Marije Angele gdje
iznosi svoje osobno iskustvo. Dijelimo također preventivne brošure, stripove i podatke iz Nacionalne lige za
pomoć žrtvama trgovine ljudima.
Cilj preventivnih predavanja je razvijati svijest među mladima i izvlačiti ih iz njihove ravnodušnosti da bi se,
kao i svi drugi, mogli zaštititi. U tim predavanjima dobivaju informacije o dokumentima i dozvolama za rad:
kako si osigurati njihov legalitet i odgovoriti na uvjete koji se traže prilikom
odlaska u inozemstvo. Također ih informiramo o plaćama i upozoravamo
na moguće razlike između plaće primljene na mjestu rada i one koja im je
obećana. Cilj nam je dati što više informacija i preporuka u slučaju
problema, a ne obeshrabriti iseljavanje.
S. Magdaléna Ciuttiová,OSU
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Iskustvo u probaciji utjecalo je na moj odnos prema vodi
Ove godine sam na poseban način svijesna vrijednosti vode : to je dar koji nam je darovan, više
izvor života nego prirodna katastrofa koja uništava i usmrćuje. Znamo uzroke nedostatka vode.
Voda je važna za život, kako za ljudski tako i za biljni i životnjski. Vrijednost ovog dara postala mi
je jasnija tijekom probacije u Rimu zahvaljujući:
- životu u zajednici i podjeli iskustava sestara koje žive u zemljama gdje nema dovoljno pitke vode
- natpisima u generalnoj kući koji su nas upozoravali kako štediti vodu

Sve me to vodilo prema većoj zahvalnosti za dar vode. Pitala sam se kako mi u Slovačkoj gledamo na taj
dar. Vidimo da voda teče iz slavine, imamo dovoljno kiše i vlage ... no, ove godine nije bilo dovoljno kiše,
doživjeli smo sušu i klimatske promjene ... To je bio razlog zašto sam motivirala svoje sestre te mlade i
studente koji žive pod našim krovom, govoreći im o potrebi poštivanja i čuvanja tog dara.
Djevojke u našim internatima pokušavamo uvjeriti o potrebi štednje vode dok peru zube ili se tuširaju. Koji
put je to vrlo teško jer nemaju nikakvog iskustva nedostatka vode. Jednog petka navečer, s mladima koji
pjevaju na nedjeljnoj misi za djecu pogledala sam film ‘’Idi, vidi, postani’’: nakon filma razgovarali smo o
sceni gdje dječak iz Afike plače u kupaoni gledajući kako voda ističe u slivnik. Pokušao ju je zadržati jer je
bio svijestan njene važnosti. Pritom je mislio na svoju majku i prijatelje koji su živjeli u pustinji. Nadam se da
je film dirnuo mlade i oblikovao u njima novi pogled na vodu kao dar, iako u to nisam potpuno sigurna ...
Bože, naš Oče, zahvaljujemo ti za dar vode,
koja nas osvježava, pere i krijepi.
Neka naša srca budu ujedinjena u tvome Srcu – Izvoru vode žive I neka postanu izvorom života ze sve koji žeđaju za Tobom.
Sr Uršuľa Žáková, OSU
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Uršulinske škole u Češko-Moravskoj pokušavaju odgajati svoje učenike da
cijene vodu, taj veliki Božji dar koji daje život našoj planeti. Bude u njima
interes za vodu i poučavaju ih kako ju štedjeti. Riječ ‘’voda’’ se u našem
materinjem jeziku nalazi u brojnim izrazima, a mnogi među njima su vrlo
srdačni. Postoje i narodne pjesme o vodi. Vidljivo je da je naš narod
tijekom stoljeća jako cijenio vodu.
Odgoj učenika za pravilan odnos prema vodi integriran je u sve školske
predmete tijekom cijele godine. Na satovima biologije studenti i djeca uče
kako je voda neophodna za život. Na satovima matematike računaju koliko se treba plaćati za vodu. Za
vrijeme tečajeva plivanja ili školskih izleta traži se od njih štednja vode dok se tuširaju. Na satovima
zemljopisa informirani su o zemljama koje imaju dosta vode i o onima u kojima stanovništvo trpi zbog njenog
nedostatka.
Na satovima glazbe djeca uče narodne pjesme i mnoge od tih pjesama govore o ljepoti i moći vode.
Najmlađi uče tematski. Svaka tema traje 14 dana i pojavljuje se u različitim sadržajima. Tema o vodi za
najmlađe pojavljuje se u uršulinskim školama u prvoj polovici mjeseca ožujka 2012. g. Jako se dobro uklapa
u taj dio godine jer tada započinje proljeće. Djeca će crtati, pjevati, izražavati se, slušati priče ... Tijekom tih
14 dana kateheza će se usredotočiti na Isusova čudesa vezana uz vodu, vodeći ih prema krštenju gdje je
voda simbol očišćenja i snage milosti Božje.

(Djevojčica, 5 godina :’’ More i život’’)

