
DEKLARACJA KOŃCOWA 

Położenie kresu Handlowi Ludźmi rozpoczyna się od nas 

wybrzmiało w Rzymie, w ostatnich dniach tego 

Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, w listopadzie 2016. 

Temat ten został potwierdzony przez 130 delegatów z 27 krajów Europy uczestniczących w drugim 

Generalnym Zgromadzeniu organizacji RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking 

and Exploitation), w dniach 6-12 listopada. 

Członkowie RENATE pracują we wszystkich obszarach przeciwdziałania handlowi ludźmi, począwszy 
od wsparcia dla ofiar, towarzyszenia im w procesie zdrowienia i reintegracji, po edukację i 
uświadamianie na temat zjawiska, prowadzenie kampanii i działań w celu zmiany prawodawstwa, 
które przyczyni się do wykorzenienia współczesnego niewolnictwa.  
 
"Jesteśmy wdzięczni Papieżowi Franciszkowi za wyjątkową audiencję, która pokazała jego wielkie 
zatroskanie i uznanie dla naszej posługi. Jesteśmy zainspirowani i dotknięci entuzjazmem jego 
zaangażowania, by zwrócić uwagę całego świata na problem współczesnych form niewolnictwa". 
 
Papież Franciszek mówi jasno, że handel ludźmi "gwałci otrzymaną od Boga godność  tak wielu braci 
i sióstr, stanowiąc prawdziwą zbrodnię przeciwko ludzkości". 
 
Istotnie, Papież temat wykorzenienia handlu ludźmi podjął już u początku swego pontyfikatu jako 
znaczący. Jego odważne potępienie handlu ludźmi jako zła, umocniło determinację członków 
RENATE, by poprzez wspólną pracę i zaangażowanie zwalczać ten proceder; w sposób szczególny 
poprzez programy ochrony i prewencji. 
 
Aby to osiągnąć, razem z Kościołem, Państwem i Społeczeństwem Obywatelskim, uwzględniając 
realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, RENATE zobowiązuje się do: 

- niestrudzonych działań w celu rehabilitacji ofiar, uwolnienia świata od wyzysku w pracy, 
niewolnictwa oraz handlu organami. 

- wskazywania przyczyn systemowej niesprawiedliwości, która tworzy i podtrzymuje 
istnienie tego nikczemnego handlu życiem ludzkim. 

- wykorzystania swojej sieci w celu wzmocnienia komunikacji i współpracy pomiędzy krajami 
pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. 

- zapewnienia możliwości pełnej reintegracji ofiarom – łącznie z ochroną w bezpiecznym 
miejscu zamieszkania, pomocą w uzyskaniu odpowiednich dokumentów i szkoleniem 
zapewniającym godną pracę, która pozwoli im żyć w pełni. 

- kształcenia społeczeństwa, w szczególności  młodzieży, by w jej świadomości wszelkie 
formy handlu ludźmi i wyzysku były całkowicie niedopuszczalne.  

- wzywania sędziowskich i obywatelskich autorytetów do przyjęcia i egzekwowania prawa, 
które chroni ofiary, zapewnia im właściwe odszkodowanie, nakłada kary na klientów i 
nabywców oraz konfiskuje majątek sprawców. 

- współpracy ze środkami masowego przekazu w celu zwrócenia uwagi świata na potępienie 
wszelkich aspektów handlu ludźmi i wyzysku. 

 

RENATE zaprasza wszystkie organizacje religijne i obywatelskie do uczczenia 8 lutego 2017, jako dnia 
poświęconego modlitwie przeciw handlowi dziećmi. W 2014 roku Papież Franciszek ogłosił 8 lutego 
corocznym Dniem Modlitwy i Refleksji przeciw Handlowi Ludźmi. 


