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A Red Alert Task Force 
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További imatémák: 
 
• Ahogy az ukrajnai háború hangsúlya a keleti térségre 
helyeződik át, imádkozzunk a civilek védelméért, 
evakuálásáért és biztonságáért, valamint azért, hogy gyorsan 
elkezdődjenek a béketárgyalások! 

 
• Imádkozzunk a francia elnökválasztás második fordulójáért 

Emmanuel Macron és Marine Le Pen között, hiszen annak 
fontos következményei lesznek Franciaországra és egész 
Európára nézve! 

Imaválasz: 
Egy finn bíróság támogatta a szólásszabadsághoz való jogot, 
amikor minden vádat ejtett Päivi Räsänen finn parlamenti 
képviselő és Juhana Pohjola püspök ellen. Az egyhangú ítéletben 
a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy „a kerületi 
bíróságnak nem tiszte bibliai fogalmakat értelmezni.” 
A győzelem után Päivi Räsänen így nyilatkozott: „Nagyon hálás 
vagyok azért, hogy a bíróság felismerte a szólásszabadságra 
leselkedő veszélyt, és a javunkra döntött! Úgy érzem, 
felemelkedett a vállamról a teher, miután felmentettek. Noha 
hálás vagyok a lehetőségért, hogy kiállhattam a szólásszabadság 
mellett, remélem, hogy ez az ítélet segít majd megelőzni azt, 
hogy másoknak is végig kelljen menni ugyanezen a tortúrán.” 
LEGFRISSEBB HÍR: a finn ügyészek bejelentették, hogy 
fellebbeznek az ítélet ellen. 

Emberkereskedelem 

Az ENSZ meghatározása szerint az emberkereskedelem 
„Emberek toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése, vagy 
befogadása kizsákmányolás céljából”. Az áldozatokat fogva 
tartóik függőségbe kényszerítik adóssággal, erőszakkal, ill. 
kábítószerrel. Az áldozatok „kizsákmányolt”” árucikkek, hiszen 
megfosztják őket személyes jogaiktól, szólásszabadságuktól, 
függetlenségüktől és önbecsülésüktől. Nem csak külföldi és 
szegény emberekkel kereskednek. Bármilyen életkorú, vallású, 
nemzetiségű, nemű, bőrszínű, és bármelyik társadalmi réteghez 
tartozó ember válhat az emberkereskedelem áldozatává. A 
sebezhető emberek nagyobb veszélyben vannak, pl. a 
hajléktalanok, a kiskorúak, a fiatal felnőttek, a bevándorlók, a 
prostituáltak, az etnikai kisebbségek tagjai, az állami 
gondozottak, a szegények, a romboló családi életben sínylődők, 
valamint a válságban vagy konfliktusban élők. 

Mit tehetünk ez ellen? 

Tudod, hogyan ismerheted fel az emberkereskedelem áldozatait? 
Sokan nem ismerik ennek jeleit, pl. ha valaki rémültnek, 
szorongónak, depressziósnak, visszahúzódónak tűnik, vagy 
kerüli a szemkontaktust; nem beszéli a helyi nyelvet, más beszél 
helyette, vagy tolmácsol neki, esetleg nem a korának 
megfelelően öltözik. 

Ennél is fontosabb, hogy az egészségügyben és más hasonló 
területeken dolgozók felismerik-e ezeket és más jeleket, 
amilyenek a meg nem magyarázott sérülések, már több 
terhessége/abortusza volt valakinek, alultápláltnak tűnik valaki, 
nem adja meg a lakcímét, vagy azt mondja, hogy látogatóban 
van, ill. nincs biztosítása. 

Orvosok és más egészségügyi szakemberek több áldozattal 
találkozhatnak, mint amennyit felismernek, és egyedi lehetőségük 
van a segítségnyújtásra. Az áldozatok 85%-a már találkozott 
egészségügyi dolgozóval (orvossal, fogorvossal, 
traumatológussal), miközben átéli az emberkereskedelmet, 80%-

uk egy éven belül. Egy ezer orvos bevonásával végzett felmérés 
szerint kevesebb, mint 10%-uk sejtette akár egyszer, hogy a 
rabszolgatartás egyik áldozatával van dolga. Közülük csak 20% 
mondta, hogy tudná, mit tegyen, ha egy áldozattal találkozik, 
milyen jeleket kell keresnie, valamint milyen törvények és 
eljárások szerint kell jelentenie a beteg biztonságára vonatkozó 
aggodalmait. 

A Red Alert Task Force (Vörös Riasztás Munkacsoport) nevű 
szervezet célja összehozni szakembereket: orvosokat, 
sebészeket, akadémikusokat, politikai vezetőket, tanárokat, a 
rabszolgaság túlélőit és másokat, akiknek azért ég a szívük, hogy 
oktassanak, tanácsoljanak, megváltoztassák az eljárásmódokat, 
és együtt harcoljanak napjaink rabszolgatartásának és 
emberkereskedelmének igazságtalansága ellen. A munkacsoport 
tagjai bemennek kórházakba, egészségügyieket képző iskolákba, 
egyetemekre, iskolákba, cégekhez, kormányzati szervekhez, a 
rendőrségre és más helyekre, hogy tanítsanak korunk 
rabszolgaságáról, az emberkereskedelemről, arról, hogy ezeket 
hogyan lehet felismerni, és mit tehetünk ellenük. Jelenleg az 
Egyesült Királyságban, Németországban, Hollandiában és az 
USA-ban működünk, de célunk beindítani munkánkat más 
országokban is. https://redalerttaskforce.com 
 

Imádkozzunk: 

• Kérjük, imádkozzatok a Red Alert Task Force munkájáért, 
hogy sok országból csatlakozzanak hozzá munkatársak, hogy 
több különböző szervezettel tudjanak együttműködni és 
léphessenek partnerségre, továbbá hogy változtatni tudjanak 
az emberkereskedelem/rabszolgatartás áldozatainak sorsán! 

• Imádkozzunk az áldozatokért, hogy kiszabadulhassanak a 
rabszolgaságból, és megtalálják a fizikai, érzelmi és szellemi 
szabadságot, amire szükségük van! 

• Imádkozzunk az Ukrajnából elmenekült emberekért (főleg a 
nőkért és gyermekekért), hogy az országhatárokon ne 
kerüljenek emberkereskedő bandák karmai közé!  

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
Az Úrnak Lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a 
töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon 

bocsássam a lesujtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét” (Luk 4:18-19). Jézus Ézsaiás próféta szavait idézve mondta 

el, hogy immár szabaddá válhatnak azok, akik rabok, vagy elnyomottak voltak. Ez a Krisztusban elérhető szabadság lehetséges 
mindazoknak, akik hallják és elfogadják a „jó hírt”, de hogyan találhatják meg a valódi szabadságot azok, akiket rabszolgaként tartanak, 
ha nem segít nekik valaki? Mennyire hatékonyan segítjük most, 2022-ben a rabokat és elnyomottakat?  
Jill Jeal 
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