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Τι είναι η Εμπορία Ανθρώπων:  Ένας ευρέως  αποδεκτός 
ορισμός της Εμπορίας Ανθρώπων έχει δημιουργηθεί από τα 
Ηνωμένα Έθνη. Τα Η.Ε ορίζουν την Εμπορία Ανθρώπων ως: “Η 
στρατολόγηση, μεταφορά, προώθηση, υπόθαλψη, ή υποδοχή 
ανθρώπων, με τη χρήση απειλής ή βίας ή άλλων μορφών 
εξαναγκασμού, απαγωγής, δόλου, εξαπάτησης, κατάχρησης 
εξουσίας ή κατάχρησης του γεγονότος ότι το άτομο βρίσκεται 
σε ευάλωτη θέση, ή με προσφορά ή πρόσληψη χρημάτων 
ή άλλων ωφελημάτων ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση ενός 
προσώπου στο να έχει τον έλεγχο κάποιος άλλος επάνω του, 
με σκοπό την εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της εκπόρνευσης άλλων ή 
άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμό σε 
εργασία ή παροχή υπηρεσιών, δουλεία ή πράξεις παρόμοιες 
της δουλείας, σκλαβιά ή την αφαίρεση οργάνων.”  

Ο ορισμός των Η.Ε για την εμπορία ανθρώπων μπορεί 
να χωριστεί σε τρία μέρη: ποινικές πράξεις, τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για να διαπραχθούν εκείνες οι πράξεις και 
οι στόχοι για τους οποίους εκείνες οι πράξεις διαπράττονται. 
Τουλάχιστον ένα στοιχείο από κάθε ένα από τα τρία μέρη 
του ορισμού της εμπορίας ανθρώπων απαιτείται για να 
δημιουργηθεί μια υπόθεση Εμπορίας Ανθρώπων.  

Τι είναι η Εμπορία Ανθρώπων με σκοπό τη Σεξουαλική 
Εκμετάλλευση: Η Σεξουαλική Εκμετάλλευση είναι η 
στρατολόγηση, η υπόθαλψη, η διακίνηση, η διάθεση, ή η 
αποδοχή ενός ανθρώπου με σκοπό σεξουαλική πράξη με 
χρηματικό όφελος.  

Τι είναι Εμπορική Σεξουαλική Εκμετάλλευση: Σεξουαλική 
εκμετάλλευση εξ ολοκλήρου, ή τουλάχιστον πρώτιστα, για 
χρηματικά ή άλλα οικονομικά συμφέροντα.  Τα οικονομικά 
συμφέροντα που εμπλέκονται μπορούν να είναι χρηματικά 
ή μη χρηματικά (δηλ., τρόφιμα, στέγη, φάρμακα) αλλά σε 
κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν τα μέγιστα οφέλη στον 
εκμεταλλευτή και μια κατάργηση των βασικών δικαιωμάτων, 
της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, της φυσικής και διανοητικής 
υγείας των εμπλεκομένων προσώπων. (Ρ. Estes και Ν. Weiner, 
2001) Ευδιάκριτα κι όμως αλληλένδετα στοιχεία αποτελούν 
μια συνέχεια της κακοποίησης από Εμπορική Σεξουαλική 
Εκμετάλλευση (CSE). Αυτά περιλαμβάνουν το στριπτίζ, τα 
ζωντανά σεξ σόους, την πορνογραφία, την πορνεία, και την 
εμπορία για αυτούς τους λόγους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

n Το σεξ είναι μια αναπόσταστη 
διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, 
της ατομικής υπόστασης. Όταν 
αντιμετωπίζεται ως κάτι που 
μπορεί κανείς να το αφαιρέσει, ο 
άνθρωπος μετατρέπεται σε ένα 
πράγμα, σε ένα αντικείμενο. Αυτό 
όχι μόνο παραβιάζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αλλά και καταστρέφει 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. (K. 
Barry, p 33) 

n Η ύπαρξη της πορνείας είναι ο 
μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχει 
η εμπορία ανθρώπων με σκοπό το 
σεξ. (J. Friedlin quoting D. Hughes). 

n Η [σεξουαλική ] εμπορία ανθρώπων 
είναι απλά η παγκόσμια μορφή 
πορνείας. (M. Farley, p xvii)  

n Η πορνεία είναι σεξουαλική 
εκμετάλλευση που αντέχει στο 
χρόνο. (K. Barry, p 29) 

n Το σεξουαλικό τραύμα είναι 
μοναδικό σε σχέση με άλλες μορφές 
τραύματος. Είναι μια παραβίαση 
της πιο οικείας και προσωπικής 
πτυχής του ατόμου. Το ίδιο το σώμα 
κάποιου γίνεται ο τόπος στον οποίο 
διαπράττονται οι αγριότητες….
Όταν ένα άτομο κτυπηθεί για να 
υποταχθεί, έχει γίνει παθητικό 
και αποδέχεται αυτό που γίνεται 
σ’ αυτήν επειδή είναι αιχμάλωτη, 
κατόπιν οποιαδήποτε σεξουαλική 
επαφή που έχει είναι βιασμός. 
Ακόμα κι αν έχει δουλέψει σκληρά 
για να προσελκύσει τον πελάτη, 
επειδή δεν έχει κανένα δικαίωμα να 
αρνηθεί τη συγκατάθεση, βιάζεται. 
(W. Freed, p 138) 
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Παγκοσμίως:  
Είκοσι επτά εκατομμύρια 
άνθρωποι είναι 
υποδουλωμένοι με 
διάφορες μορφές 
σεξουαλικής και 
εργασιακής εκμετάλλευσης, 
περισσότεροι απ’ ό,τι 
στο αποκορύφωμα του 
υπερατλαντικού εμπορίου  
δούλων. (Κ. Bales)  

Η UNICEF αναφέρει ότι σ’ όλο τον κόσμο, 
υπάρχουν περισσότερα του ενός εκατομμυρίου 
παιδιά που εισάγονται στο σεξουαλικό εμπόριο 
κάθε έτος και ότι περίπου 30 εκατομμύρια παιδιά 
έχουν χάσει την παιδική ηλικία τους μέσω της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων 30 ετών.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. υπολογίζει 
ότι περίπου 800.000 άνθρωποι — κυρίως γυναίκες 
και παιδιά  — ετησίως γίνονται θύματα εμπορίας 
ανθρώπων μεταξύ διεθνικών συνόρων. [ Σημείωση: 
Αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων μέσα στα εθνικά σύνορα. ]  

Ένδεκα χώρες σημειώνουν πολύ υψηλά ποσοστά 
ως χώρες προέλευσης θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων. Οι χώρες είναι η Λευκορωσία, η 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ρωσική Ομοσπονδία 
και Ουκρανία (Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών), 
η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η 
Κίνα, η Ταϊλάνδη, και η Νιγηρία. (UNODC, 2006)  

Ινδία: 
Περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια κορίτσια 
και γυναίκες πιστεύεται ότι βρίσκονται στη 
βιομηχανία του σεξ, και οι ειδικοί πιστεύουν ότι 
περισσότερα από 200.000 άτομα ως θύματα 
εμπορίας διακινήθηκαν ετησίως προς τη χώρα, ή 
στο εσωτερικό, ή δια μέσου της χώρας. Υπήρξαν 
περίπου τρία εκατομμύρια  θύματα εμπορίας 
ανθρώπων στη χώρα, και ετησίως διασώζονται 
δύο χιλιάδες θύματα. Οργανώσεις δικαιωμάτων 

των γυναικών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) υπολόγισαν ότι περισσότερες από 12.000 
και ίσως τουλάχιστον 50.000 γυναίκες και παιδιά 
διακινήθηκαν στη χώρα ετησίως από τα γειτονικά 
κράτη ως θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.( 
Υπουργείο Εξωτερικών Η.Π.Α., 2005)  

ΗΠΑ:
Το οικονομικό έτος 2007, η Ελεγκτική Υπηρεσία 
Μετανάστευσης και Τελωνείων (Immigration and 
Customs Enforcement -ICE) ξεκίνησαν 348 έρευνες 
εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες αποτελούταν από 
129 έρευνες για εργασιακή εκμετάλλευση και 219 
έρευνες για εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση.  

Η ICE προέβη σε 164 συλλήψεις, 118 για εμπορία 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
και 46 για εργασιακή εκτετάλλευση. Κατά τη 
διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, το FBI 
άρχισε 120 έρευνες εμπορίας ανθρώπων, προέβη 
σε 155 συλλήψεις, και έλαβε 63 καταγγελίες, 
91 πληροφορίες / μηνύσεις υποβλήθηκαν για 
υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων στο FBI, και 
πέτυχαν 57 καταδίκες. Σημείωση: το FBI δεν 
συμμετέχει σε κάθε έρευνα εμπορίας ανθρώπων. 
(Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, 2008)  

Παρά τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό σε 100.000 έως 
150.000 (Κ. Bales) περιπτώσεων δουλείας στις ΗΠΑ, 
λιγότερα από 1.500 άτομα “έχουν αναγνωριστεί 
“ ως θύματα εμπορίας ανθρώπων μέσω των 
προσπαθειών της Ομοσπονδιακής Νομικής 
Υπηρεσίας από το 2001, όταν υπηρεσίες προς 
θύματα εμπορίας ανθρώπων έγιναν για πρώτη φορά 
διαθέσιμες (Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, 2008)  

Amsterdam

Οι συνήγοροι στην 
Ουάσιγκτον, DC, 
μιλούν ευθαρσώς 
για την απαίτηση 
διακίνησης γυναικών 
με σκοπό το σεξ στα 
παιχνίδια Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 2006 που 
πραγματοποιήθηκαν 
στη Γερμανία.   

Το φάσμα του προβλήματος 
    Μια γενική θεώρηση



Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η 
Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Ταϋλάνδη, η 
Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χώρες 
που έχουν ταξινομηθεί “πολύ υψηλά” ως χώρες 
προορισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 
(UNODC, 2006)  

Η πορνεία στις Φιλιππίνες είναι μια ντε φάκτο 
νόμιμη βιομηχανία που είναι τώρα η τέταρτη 
μεγαλύτερη πηγή ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 
(ΑΕΠ) για τη χώρα.  300.000 σεξουαλικοί τουρίστες 
μόνο από την Ιαπωνία πιστεύεται ότι επισκέπτονται 
τις Φιλιππίνες κάθε έτος. (A. Trinidad, 2005)

Η βιομηχανία του σεξ στην Ολλανδία 
υπολογίζεται ότι αποφέρει κάθε χρόνοι σχεδόν 1 
δισεκατομμύριο $. (UNECE, 2004) Είναι μια κύρια 
δυτική ευρωπαϊκή χώρα προορισμού για γυναίκες 
θύματα εμπορίας ανθρώπων με 2000 οίκους 
ανοχής και πολυάριθμες υπηρεσίες συνοδών, που 
χρησιμοποιούν κατ’ εκτίμηση 30.000 γυναίκες. (D. 
Hughes, 2002) 

Με συντηρητικούς υπολογισμούς, 68-80% των 
γυναικών στη βιομηχανία σεξ της χώρας αυτής 
είναι από άλλες χώρες, ένας παράγοντας ιδιαίτερα 
ενδεικτικός της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Επιπτώσεις
Πρωταρχικός μεταξύ των κινδύνων υγείας από την 
πορνεία είναι ο πρόωρος θάνατος. Σε μια πρόσφατη 
αμερικανική μελέτη σχεδόν 2000 γυναικών που 
έχουν εκπορνευθεί που παρακολουθήθηκαν κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου 30 ετών, κατά πολύ οι 
πιο κοινές αιτίες του θανάτου ήταν ανθρωποκτονία, 
αυτοκτονία, προβλήματα σχετικά με ναρκωτικά και 
αλκοόλ, μόλυνση HIV και ατυχήματα  — μ’ αυτή τη 
σειρά. Το ποσοστό ανθρωποκτονίας μεταξύ των 
ενεργών γυναικών που έχουν εκπορνευθεί ήταν 17 
φορές υψηλότερο από αυτό του παρόμοιας ηλικίας 
γενικού πληθυσμού. (Canadian Medical Association 
Journal, 2004) 

89% από 785 ανθρώπους στην πορνεία από εννέα 
χώρες ήθελε να αποδράσει από την πορνεία.  75% 
εκείνων που βρίσκονται στην πορνεία έχουν βρεθεί 
άστεγοι σε κάποιο σημείο στη ζωή τους.  68% 
από 827 ανθρώπους σε αρκετούς διαφορετικούς 
τύπους πορνείας σε 9 χώρες εκπηρούσε τα 
κριτήρια για τη μετά-τραυματική διαταραχή 
άγχους (PTSD). Η δριμύτητα των συμπτωμάτων 
PTSD των συμμετεχόντων σε αυτήν την μελέτη, 
δηλαδή των ανθρώπων που βρίσκονταν στην 
πορνεία ήταν η ίδια, με των βετεράνων πολέμου, 
των κακοποιημένων γυναικών που επιζητούν 
καταφύγιο, των θυμάτων βιασμού, και των 
προσφύγων από οργανωμένα από το κράτος 
βασανιστήρια. (Μ. Farley, 2003) . 

Ένα πρόγραμμα του Στρατού της Σωτηρίας στο 
Μπαγκλαντές βοηθά τις γυναίκες να αναπτύξουν 
δεξιότητες εργασίας απαραίτητες να τις αποτρέψουν 
από το να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ή να 
βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι ζωές εκείνων που 
έχουν ήδη πέσει θύματα. 
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În memoria victimelor

“Όμως, αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και 
γυμνωμένος· όλοι είναι παγιδευμένοι σε 
σπήλαια, και κρυμμένοι στις φυλακές· είναι 
λάφυρο, και δεν υπάρχει αυτός που να 
λυτρώνει· διάρπαγμα, και κανένας που να λέει: 
Επίστρεψέ το..” 
~ Ησαΐας 42:22 ~

“Δεν θα βεβηλώσεις τη θυγατέρα σου, 
κάνοντάς την πόρνη· μήπως ο τόπος πέσει σε 
πορνεία, και ο τόπος γεμίσει από ασέβεια..”  

~ Λευιτικό 19:29 ~

“και έριξαν κλήρους για τον λαό μου· και 
έδωσαν παιδάκι για πόρνη, και πουλούσαν 
κοριτσάκι για κρασί, και έπιναν..”  

~ Ιωήλ 3:3 ~

Σκεπτόμενοι τους θύτες και εκμεταλλευτές 

Κύριε, γιατί στέκεσαι από μακριά; Κρύβεσαι σε 
καιρό θλίψης;

Στην υπερηφάνεια του ασεβή, κατακαίγεται 
ο φτωχός· ας πιαστούν στις πανουργίες που 
συλλογίζονται.

Επειδή, ο ασεβής καυχάται στις επιθυμίες τής 
ψυχής του και ο πλεονέκτης μακαρίζει τον 
εαυτό του· περιφρονεί τον Κύριο.

Ο ασεβής, εξαιτίας τής αλαζονείας τού 
προσώπου του, δεν θα αναζητήσει τον Κύριο· 
όλοι οι συλλογισμοί του είναι: Δεν υπάρχει Θεός.

Οι δρόμοι του μολύνονται σε κάθε εποχή· οι 
κρίσεις σου είναι πολύ ψηλά από το πρόσωπό 
του· φυσάει ενάντια σε όλους τους εχθρούς του.

Είπε μέσα στην καρδιά του: Δεν θα σαλευτώ από 
γενεά σε γενεά· επειδή, δεν θα πέσω σε δυστυχία.

Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρα και 
απάτη και δόλο· κάτω από τη γλώσσα του είναι 
κακία και ανομία.

Κάθεται σε ενέδρα των προαυλίων, σε 
απόκρυφα μέρη, για να φονεύσει τον αθώο. Τα 
μάτια του παραμονεύουν τον πένητα.

Παραμονεύει σε απόκρυφο μέρος, σαν το 
λιοντάρι στη σπηλιά του. Ενεδρεύει για να 
αρπάξει τον φτωχό. Αρπάζει τον φτωχό, όταν 
τον σέρνει στην παγίδα του.

Σκύβει, χαμηλώνει, για να πέσουν στα νύχια 
του οι φτωχοί.

Ένα σημείωμα σε κάποιο στριπ κλαμπ στο 
Εκουαδόρ που ανακοινώνει το σόου με 
κορίτσια από την Κολομβία (photo note)

Προετοιμάζοντας τις καρδιές  
    και το νου μας 

Μια τοιχογραφία στη δυτική Αφρική προειδοποιεί 
τους κατοίκους της κοινότητας για την εμπορία 
ανθρώπων. (Πηγή: F.A.I.T.H. Consortium)



Είπε μέσα στην καρδιά του: Ο Θεός ξέχασε, 
έκρυψε το πρόσωπό του, δεν θα δει ποτέ.

Σήκω, Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου· μη 
ξεχάσεις τους θλιμμένους.

Γιατί ο ασεβής παρόξυνε τον Θεό; Είπε μέσα 
στην καρδιά του: Δεν θα εξετάσεις.

Είδες! Επειδή, εσύ παρατηρείς την αδικία και 
την ύβρη, για να ανταποδώσεις με το χέρι σου.

Σε σένα αφιερώνεται ο φτωχός· στον ορφανό 
εσύ είσαι ο βοηθός.

Σύντριψε τον βραχίονα του ασεβή και 
πονηρού· ερεύνησε την ασέβειά του, μέχρις 
ότου δεν τη βρεις πλέον.

Ο Κύριος είναι βασιλιάς στον αιώνα τού αιώνα· 
τα έθνη θα εξαλειφθούν από τη γη του.

Εισάκουσες, Κύριε, την επιθυμία των πενήτων· 
θα στηρίξεις την καρδιά τους, θα κάνεις το 
αυτί σου προσεκτικό.

Για να κρίνεις τον ορφανό και τον 
ταπεινωμένο, ώστε, ο χωμάτινος άνθρωπος, 
να μη καταδυναστεύει πλέον. 

~ Psalmul  10 ~

Η πραγματική νηστεία 

“Η νηστεία που εγώ διάλεξα, δεν είναι τούτη; 
Το να λύνεις τούς δεσμούς της κακίας, το 
να διαλύεις βαριά φορτία, και το να αφήνεις 
ελεύθερους τους καταδυναστευμένους, και 
το να συντρίβεις κάθε ζυγό;  
~ Ησαΐας 58:6 ~

Σκοποί του Θεού  

ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου τού Θεού είναι επάνω μου· 
επειδή, ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι 
στους φτωχούς· με απέστειλε για να γιατρέψω 
τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω 
ελευθερία στους αιχμαλώτους, και άνοιγμα 
δεσμωτηρίου στους δεσμίους·

για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον 
Κύριο, και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας· για 
να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν·

για να καθορίσω σ’ αυτούς που πενθούν στη 
Σιών, να τους δώσω ωραιότητα, αντί για στάχτη, 
λάδι ευφροσύνης, αντί για πένθος, στολή 
αίνεσης, αντί τού πνεύματος της αποθάρρυνσης· 
για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτεμα 
του Κυρίου, για δική του δόξα  
~ Ησαΐας 61:1-3 ~

Ζωή και ελευθερία μέσω του Χριστού  

“Αν, λοιπόν, ο Υιός σάς ελευθερώσει, θα είστε 
πραγματικά ελεύθεροι..”    
~ Ιωάννης 8:36 ~

“εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την 
έχουν με αφθονία.”  
~ Ιωάννης  10:10 ~

Ένα σημείωμα σε κάποιο στριπ κλαμπ στο Εκουαδόρ 
που ανακοινώνει το σόου με κορίτσια από την Κολομβία 



Διάσωση και αποκατάσταση  
Προσευχηθείτε για τη διάσωση και την 
αποκατάσταση του αμέτρητου αριθμού 
ανθρώπων που έχουν γίνει θύματα εμπορίας για 
σεξουαλικής συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

• για ένα τέλος στην εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακοποίησή τους  

• για τόσα ασφαλή και αξιόπιστα καταφύγια 
όσα απαιτούνται για να καλύψουν τις φυσικές 
ανάγκες τους  

• για το προσωπικό που προσφέρουν φροντίδα 
στα θύματα, ώστε να παρέχεται άνεση, 
παρηγοριά, και μια αίσθηση οικογένειας  

• Για κατάρτιση και εκπαίδευση ώστε να 
παρέχουν σε αυτά τα άτομα σημαντικούς και 
παραγωγικούς πόρους ζωής 

• για την ιατρική περίθαλψη ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα θέματα της υγείας τους  

• για το μήνυμα του Ευαγγελίου για να φθάσει 
στα αυτιά τους και να γίνει αποδεκτό στις 
καρδιές τους.  

Κατάρρευση της βιομηχανίας του σεξ  
Προσευχηθείτε για την κατάρρευση της 
βιομηχανίας του σεξ που τροφοδοτεί 
την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική 
εκμετάλλευση:  

• τη διάλυση της βιομηχανίας της 
πορνογραφίας  

• μια απαγόρευση της πορνογραφίας του 
διαδικτύου και ιστοσελίδων σεξουαλικού 
τουρισμού  

• για το κλείσιμο των κλαμπ στριπτίζ  

• για ισχυρές προσπάθειες εφαρμογής του 
νόμου σε όλο τον κόσμο για εφαρμογή 
νόμων προσβολής των ηθών, μάχη εναντίον 
της διαφθοράς, και για σύλληψη/καταδίκη  
προαγωγών,  σωματεμπόρων και “πελατών”  

• μόνιμο κλείσιμο των οίκων ανοχής  

Μείωση της Ζήτησης  
Προσευχηθείτε για προσπάθειες να 
μειωθεί η ζήτηση για το εμπόριο του σεξ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

• την ήττα των προσπαθειών νομιμοποίησης 
της πορνείας σε χώρες σε όλο τον κόσμο  

• την ανατροπή των νόμων που νομιμοποίησαν 
την πορνεία στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη 
Νέα Ζηλανδία και ορισμένες περιοχές της 
Αυστραλίας  

• για ανάκληση της νομιμοποιημένης πορνείας 
στη Νεβάδα  

• για την ανάπτυξη προγραμμάτων γνωστών 
ως “ σχολεία Ιωάννης “ για άτομα που 
καταδικάζονται ότι «ψώνισαν» σεξ (που 
στοχεύει στην εκπαίδευση των ατόμων 
σχετικά με τη βλάβη από την πορνεία)  

• για την επιτυχία και την ανάπτυξη πρόσθετων 
διακονιών σαν τις “ Faithful and True “ και “ 
Avenue “ που βοηθούν τους ανθρώπους που 
μαστίζονται από σεξουαλικούς εθισμούς  

• για κινήματα που αντιτάσσονται στην 
αποδοχή της μαστροπείας και της πορνείας  

• για να πείσει ο Θεός τις καρδιές εμπόρων 
ανθρώπων, προαγωγών και “πελατών” και 
να μεταμορφώσει τις ζωές τους, όπως στο 

Η φτώχεια 
αφήνει 
γυναίκες 
και παιδιά 
ευάλωτους 
σε εμπόρους 
ανθρώπων *   

*Τα παιδιά που 
απεικονίζονται σε 
αυτό το βιβλιάριο 
δεν κακοποιούνται 
σεξουαλικά. 
Αντιπροσωπεύουν 
ένα τμήμα του 
πληθυσμού σε 
κίνδυνο.  

continuare >>

Αιτήματα προσευχής 



παράδειγμα του John Newton που με την πίστη 
του άλλαξε η ζωή του ως εμπόρου δούλων. 

 Ανάπτυξη  
Προσευχηθείτε για την ανάπτυξη των πτωχών 
χωρών έτσι ώστε οι λαοί σε τέτοιες χώρες να 
μπορούν να γνωρίσουν ένα ευπρεπές βιοτικό 
επίπεδο, να έχουν σημαντικές δυνατότητες 
εκπαίδευσης και απασχόλησης, και έτσι να 
ξεφύγουν τις απελπιστικές περιστάσεις που 
καθιστούν τους ανθρώπους ευάλωτους στην 
εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σωματεμπορία.  

Παγκόσμιοι ηγέτες  
Προσευχηθείτε για τους παγκόσμιους ηγέτες, 
να αντιμετωπίσουν τη σωματεμπορία και 
την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση 
αφιερώνοντας το χρόνο και την ενέργειάς τους 
καθώς και εθνικούς πόρους για το ξερίζωμά τους. 

Εκκλησία  
Προσευχηθείτε για την εκκλησία και την 
ανταπόκρισή της στη σωματεμπορία και 
την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

• για περισσότερους ιεραποστόλους  οι οποίοι 
θα κάνουν,  ευαγγελισμό 

• για περισσότερους Χριστιανούς εργάτες που 
θα βοηθήσουν στην ίδρυση και διαχείριση 
σπιτιών αποκατάστασης για τους επιζώντες 
της σωματεμπορίας και της εμπορικής 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και 
προγραμμάτων για να διασωθούν τα θύματα  

• για αύξηση σε πόρους  – ανθρώπινους και 
οικονομικούς  – που θα διοχετευθούν στην 
ικανοποίηση των αναγκών των επιζώντων  

• για την εκκλησία, τα μέλη και τους ηγέτες της, 
ώστε να παραμείνουν σεξουαλικά καθαροί  
— ώστε αυτοί να μην γίνονται αυτουργοί ή 
καταναλωτές κακοποίησης οποιασδήποτε 
μορφής  

• για την αυξανόμενες δικτύωση και συνεργασία 
μεταξύ των χριστιανικών ομάδων που 
εργάζονται σε αυτό το ζήτημα  

Pentru mai multe informaţii despre traficul 
sexual şi exploatarea sexuală comercială 
contactaţi:

Lisa L. Thompson
Liaison for the Abolition of Sexual Trafficking
The Salvation Army National Headquarters
PO Box 269 
Alexandria, VA 22313 
Ph: 703.519.5896
email: lisa_thompson@usn.salvationarmy.org
www.salvationarmyusa.org/trafficking
www.iast.net

Ο Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ένωσης Γυναικείων Διακονιών 
καλεί τον Παγκόσμιο Στρατό Σωτηρίας σε ένα 
Σαββατοκύριακο προσευχής για τα θύματα 
της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική 
εκμετάλλευση.   

• για δύναμη, ηθικό σθένος, και όραμα 
των Χριστιανών που εργάζονται για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα.  


