
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2020 
Kära förebedjare! 
 

Människohandel för sexuella ändamål drabbar kvinnor och barn 
över hela världen.  Det är den största organiserade brottsligheten 
efter narkotikan. Det är också den organiserade brottslighet som 
ökar snabbast. 

Efterfrågan styr marknaden och det är därför sexhandeln med 
kvinnor och barn existerar.  I länder som tillåter prostitution finns 
också allra flest sexslavar.  

Människohandel är inte något nytt fenomen, men i takt med 
globaliseringen har den fått fler dimensioner. Det är vår tids 
moderna slaveri.   

Pandemin har gjort utsatta människor än mer sårbara. Under covid-
19 pandemin anpassar de kriminella sin verksamhet till det ”nya 
normala” genom att missbruka den moderna 
kommunikationsteknologin. Chattar på mörka webbforum gör det 
lätt att få tag på nya offer då många ungdomar befinner sig ute på 
internet.  

Under senare år har tiotusentals kvinnor från Nigeria kommit till 
Italien via Libyen. Enligt FN har cirka 80% av dessa kvinnor tvingats 
in i prostitution för att betala sina skulder till människohandlarna. 
Skulderna är så höga att det är omöjligt att bli skuldfri.   

Under nedstängningen av Italien övergavs tusentals nigerianska 
kvinnor och barn av sina förövare som lät dem svälta då de inte 
kunde lämna sina bostäder för att tjäna pengar åt sina hallickar. 
Eftersom de befinner sig illegalt i landet kunde de heller inte få 
någon hjälp av staten.  

Många av dessa kvinnor har en kristen bakgrund, men innan de 
reste till Europa snärjdes de av uråldriga voodooritualer. Det gör att 
de ständigt lever i fruktan för att något hemskt ska hända familjen i 
hemlandet och att det vilar en förbannelse över dem om de inte 
blint lyder sina kriminella förövare.  

Därför är det viktigt att man inte tappar bort den andliga 
dimensionen när man ger hjälp och stöd till dessa kvinnor. De 
behöver få hjälp med sina förvridna tankemönster för att få 
möjlighet att leva i den frihet som Gud avser och det hopp som 
Jesus ger.  

 

 

 
Människohandel och slaveri  
Programmet Hidden Treasures förmedlar det hopp som finns hos 
Jesus Kristus till kvinnor som har fastnat i prostitution. Via media 
delas relevanta och verklighetsbaserade berättelser som leder till 
samtal.  

Även om det ljuddramatiserade programmet nu finns på engelska, 
olika europeiska och asiatiska språk är målet att öka antalet 
översättningar för att redskapet ska kunna användas globalt inom 
TWR Women of Hope. Programproduktionen befinner sig på olika 
utvecklingsstadier inom alla regioner. Hidden Treasures distribueras 
genom EFN (European Freedom Network) och andra 
samarbetspartner, samt förmedlas under konferenser till 
organisationer som arbetar i nära kontakt med kvinnorna.  

Fler än 1000 mp3-spelar med programmet har delats ut till mer än 
50 anti-traffickingorganisationer i Europa, Afrika och Asien. Under 
ledning av Peggy Banks, global verksamhetsledare, arbetar ett 
internationellt team för ökad medvetenhet och genomslagskraft. 
Dessutom utvecklas ytterligare material som riktar sig till de 
kvinnor som lämnat prostitutionen för att få hjälp med sin vandring 
tillsammans med Gud.  

Arbetsgruppen insåg behovet av olika distributionskanaler för att 
nå ut till kvinnorna. På webbplatsen hishiddentreasures.com finns 
Hidden Treasures på olika europeiska språk. På sajten ges även 
möjlighet att komma i kontakt med TWR Women of Hope för att be 
om hjälp och stöd. Meddelandet som avsändaren skickar kopplas 
samman med en relevant organisation som talar det aktuella 
språket och är väl förtrogen med den specifika kulturen. “Det 
viktigaste arbetet och nyckeln för Hidden Treasures är bön,” säger 
Eeva Vähäsarja, regional koordinator för TWR Women of Hope i 
Europa och CAMENA*. ”Det är vår grund.” 

Vill du vara med och be för Hidden Treasures? Be att Gud ska 
vägleda den framtida verksamheten, be för arbetsteamet och 
samarbetspartners, och för att kvinnor som har hamnat i 
människohandel och prostitution ska hitta sin frihet och bli 
upprättade i Jesus.  

* Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika 

Lisa Hall  
Internationell bönekoordinator, TWR Women of Hope 

 
 
Peggy Banks,  
Global verksamhetsledare, TWR Women of Hope  
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1. om vishet till arbetsgruppen när  
ytterligare material utvecklas för 
programserien Hidden Treasures. Låt det 
bli till hjälp för kvinnor att lämna 
prostitutionen och gå in i en djupare 
relation till dig, jfr. Ords. 2:6. 
 

2. att du genom din kraft, Jesus Kristus, 
räddar och förvandlar alla dem som är 
involverade i människohandel, jfr. Jes. 
56:1. 
 

3. att du ger oss ögon som kan se när handel 
med människor inträffar i vår närhet. Hjälp 
oss att höja våra röster och ge oss mod att 
engagera oss för att få ett slut på denna 
ondska.  
 

4. att flyktingar i Rumänien ska beskyddas 
från människohandel och slaveri. Berör 
kristnas hjärtan så att de kan erbjuda 
vänskap och kärlek, jfr. Rom. 12:10.  
 

5. om träning och arbetstillfällen för fattiga i 
Indonesien. Vi ber att familjer ska sluta att 
skicka sina döttrar utomlands som illegala 
migrantarbetare, vilket ofta leder dem in i 
människohandel, jfr. Ps. 144:11.  

 

6. att du hjälper kvinnor som flyr från 
Nordkorea så att de leds i säkerhet och 
inte luras av mellanhänder som säljer dem 
till bordeller, jfr. 2 Mos. 19:4.  
 

7. att de kinesiska myndigheterna ska spela 
en aktiv roll när det gäller att få slut på 
människohandeln och att förövare ska 
ställas inför rätta. Befria offren från 
människor som förslavar dem.  

 

8. för de 230 000 offer inom 
människohandeln i Ukraina som har lurats 
in i ”lukrativa” arbeten och får sina pass 
konfiskerade, tvingade att arbeta utan lön 
och måste leva i fruktan för sina liv, jfr. Ps. 
31:2.  
 

9. och tackar dig för att programmet Hidden 
Treasures har blivit översatt till så många 
nya språk och används för att visa kvinnor 
i prostitution att de kan få ett hopp och en 
framtid.  

 

10. att du beskyddar polska barn från 
kidnappningar och 
människohandel, jfr. Joel 3:3. 
  

11. att du befriar nepalesiska barn som inte 
har fått någon utbildning utan istället blivit 
sålda som husslavar och har blivit 

          torterade av sina fångvaktare, jfr. Ps. 25:20 

12. att myndigheter, sociala organisationer 
och kyrkor ska varna unga människor för 
människo-handelns onda anslag. Låt de 
som är förslavade återfå sin frihet och  

        bli helade, jfr. Jer. 17:14. 
 

13. att indiska flickor ska värdesättas och 
skyddas i sina familjer. Beskydda dem från 
tvångsäktenskap och att bli sålda av 
mellanhänder.  
 

14. för offer för människohandel, slaveri och 
tvångsäktenskap. Förändra ledarnas 
hjärtan och hjälp flickorna att hitta ett  
sätt att lämna, jfr. Ps. 34:22.  

 
15. för unga, oskyldiga flickor som blir 

drogade, våldtagna och 
       använda som sexslavar. Du ser  
       att många lever i fruktan och 
       inte vågar slå larm, jfr. Ps. 44:27.  
 

16. att fattiga indonesiska föräldrar ska 
värdesätta sina döttrar och inte 
uppmuntra dem att välja prostitution för 
att fly fattigdomen.   
 

17. för organisationer och församlingar i 
Sverige som kommer i kontakt med 
kvinnor och barn som har fallit offer för 
människohandel. Låt din helige Ande leda 
deras arbete till befrielse för dessa offer, 
jfr. 1 Joh. 4:21.  
 

18. och prisar dig för de finska förebedjarnas 
stöd till programproduktionen Hidden 
Treasures på hindi och ryska via TWR:s 
partner Sansa. Tack för att programmet 
finns   tillgängligt på nio språk.  

19. för människohandelns ”härskare” som 
kontrollerar andra. Hjälp dem att se sin 
ondska och omvänd dem. Du ensam är vis 
och kan förändra hjärtan.  
 

20. att Sydkorea ska stifta lagar i enlighet med 
internationell rätt. Herre skydda dem som 
är fysiskt och mentalt funktionshindrade 
så att de inte utnyttjas sexuellt eller 
pressas till tvångsarbete, jfr. Ps. 43:1. 

 
21. om ett slut på människohandeln i  
          Albanien som är ett ursprungsland,  
          transit- och destinationsland för  
          män, kvinnor och barn som hamnar  
          i människohandel och som  
          utnyttjas sexuellt, speciellt  
          under turistsäsongen, jfr. Ps. 82:4. 

 

22. om motivation och nåd bland kristna att 
arbeta bland kvinnor som hamnat i 
människohandel. Herre hjälp oss att inte 
döma dessa kvinnor som har svårt att 
anpassa sig till en ny livsstil. 
  

23. om ett fullständigt slut för hela den 
moderna slavhandeln i Frankrike, 
inkluderat sexuellt utnyttjande, inhemskt 
slaveri, olagliga låglönearbeten och att 
minderåriga tvingas till brottslighet för att 

        hjälpa kriminella gäng, jfr. Ords.14:31.  
 

24. att kvinnor som arbetar inom prostitution i 
Tyskland ska kunna fly med hjälp av 
myndigheterna och få andlig vägledning 
genom programserien Hidden Treasures.  
 

25. att liberianska föräldrar ska skydda sina 
barn och inte ge bort dem till andra som 
lovar att förse deras barn med utbildning 
men istället säljer dem genom 
människohandel.  

 

26. att du öppnar bulgarernas ögon så att de 
ser problemen med människohandeln. Må 
offentliga informationskampanjer, 
anställningar och andra preventiva 
aktiviteter vara redskap för att beskydda 
potentiella offer från dessa livshotande 
misstag, jfr. Ords. 2:12. 
 

27. att alla offer för människohandeln i 
Elfenbenskusten ska få sin mänskliga 
värdighet återupprättad och att de åter 
kan hitta glädjen i att vara kvinnor. 

 

28. om befrielse för de 18 000 i Frankrike som 
befinner sig i den kommersiella 
sexindustrin. Du vet att många av dem 
tvingades in i prostitution, jfr. Ps. 143:9. 

 

29. om befrielse för utlänningar i Frankrike 
som är förslavade och tvingade att tigga 
pengar. Befria dem från sina ”chefer” som 
misshandlar dem om de inte får ihop 
tillräckligt med pengar, jfr. Ps. 9:9. 

 

30. och tackar dig för att kristna i Uruguay 
hjälper invandrare med mat och kläder. 
Befria jobbsökande från onda människor 
som kan leda dem in i människohandeln. 

  

31. att du befriar nepalesiska flickor som har 
tvingats att gifta sig med onda män som 
säljer dem vidare som prostituerade, jfr. 
Ps. 17:13.  

 
 
 

 

 

Herre vi ber …  


