September Oktober 2021
Tema: människohandel, våld, våldtäkt
Kära vänner!
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.
Hebr. 11:1
Hur ser din tro ut? Hur skulle du vilja de niera din tro? Frågorna har blivit aktuella för mig, när jag tänker över artiklarna
som ska ingå i septembers och oktobers bönekalender. Det har tagit mig era veckor att skriva ner mina tankar om
våld mot kvinnor och vidrigheterna kring sexköp och människohandel.
Jag har arbetat med anti-tra cking-organisationer i mer än tio år, tagit hand om överlevare och förmedlat hopp och
helande i Jesus. När jag fortsätter att läsa om och ta del av rapporter om missförhållandena som drabbar kvinnor
världen över så är det en skrämmande verklighet för mig. När jag läser rapporterna nns det dagar då det känns svårt
att skriva om tro på att vi kan bygga en bättre värld där kvinnor inte blir misshandlade eller sexobjekt.
Det är fortfarande så plågsamt att samtidigt läsa statistiken från FN:s kvinnoorganisation och hålla fast vid hoppet om
förändring.
•Kvinnor står för nästan hälften (49 %) av alla o er för människohandel som avslöjas globalt.
•Färre än 40 % av alla våldsutsatta kvinnor söker hjälp.
•Varje dag dödas i snitt 137 kvinnor i nära relationer.
•6 % kvinnor världen över rapporterar att de utsatts för sexuellt våld från någon annan än sin partner.
•Samtal till kvinnojourer har i vissa länder ökat femfaldigt eftersom våld i nära relationer ökat på grund av
pandemin.
Men tron kommer från hjärtat och får oss att sätta vår tillit till Herren. Ordspråksboken 3:5–6 uppmanar oss: Förtrösta
på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna
dina stigar. Min bön för dig och för mig själv denna månad är att vi ska fortsätta att förtrösta på Herren, när vi hör
vittnesbörd om våldtäkter och annan misshandel som drabbar kvinnor världen över. Hjälp oss, Herre, att tro att kvinnor
ska sätta sitt hopp till Jesus och få leva i trygghet och glädje. I Honom har vi vår glädje.
Peggy Banks

Översättning: Kerstin Hanberger

Global verksamhetsledare TWR Women of Hope

Internet är en källa till information och kunskap, men det nns även en mycket mörk baksida. Barn och ungdomar
tillbringar allt mer tid på olika digitala plattformar. Det är ofta en kamp mellan föräldrar och barn om skärmtid och vad
de ska titta på. Barn och ungdomar är extra sårbara och löper stor risk att utsätts för pornogra och kan bli
kontaktade av okända människor via appar och spel. Be gärna om vishet för föräldrar i Sverige så att de kan vägleda
sina barn och ungdomar i förhållande till internet.
För att minska på omkostnaderna för utskicken kommer du att få nästa bönebrev som en posttidning.
Maggan Johansson
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Resa mot hopp
Miia da Silva

Regional samordnare för Europa/CAMENA
TWR Women of Hope

”Människohandel är ett avskyvärt brott som begås överallt på jorden. O ren – av vilka 30 % är barn – är
föremål för tvångsarbete, sexuellt utnyttjande och andra former av övergrepp. Vi måste göra mer för att
de kriminella ska stra as och o ren få hjälp till återupprättade liv.” – Antonio Guterres, FN:s
generalsekreterare.
Det nns inga enkla svar på hur man bekämpar människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Det
står dock klart att vi måste belysa den förödelse som drabbar varje kvinna som blir o er för dessa brott.
Vi måste också nå kvinnorna och hjälpa dem till helande och frihet.
Att nå de prostituerade är ingen lätt uppgift eftersom de kontrolleras rigoröst och inte kan röra sig fritt.
Det behövs samarbete mellan olika organisationer för att tackla denna svåra utmaning. TWR Women of
Hope har tagit fram Hidden Treasures (Dolda skatter), ett radiodrama som handlar om autentiska kvinnor
som hamnat i prostitution. Detta medieverktyg används sedan av olika organisationer för att på ett diskret
sätt, i form av en MP3-spelare, förmedla ett hopp i Kristus när de trä ar de prostituerade.
Hidden Treasures är avsett att förmedla hopp och helande i Jesus till kvinnor i prostitution genom att via
media sprida relevanta, verklighetsbaserade berättelser som uppmuntrar till samtal om dem och senare
till förändring.
Att lämna prostitution är ett stort och utmanande steg att ta. Våra partners på fältet bygger relationer med
de prostituerade och delar ut Hidden Treasures till dem. En kvinna vittnade: ”Berättelserna är mycket
rörande och igenkännbara. I några av dem kan jag känna igen mig själv och i några andra känns mina
vänner på gatan igen. Socialarbetaren i berättelsen – hennes kärlek och omsorg är lika underbar som den
från de kristna socialarbetarna jag mött.”
Vad händer när en kvinna lämnat det fängelse som prostitution innebär? Det är en lång väg att gå, kantad
av skam och trauma. Minsta motgång kan medföra avbrott i helandeprocessen, och alltför ofta
återvänder kvinnor till livet på gatan.
I syfte att belysa detta problem frågade vi oss själva: Hur kan vi stödja våra partners som hjälper kvinnor
att bygga upp ett nytt liv i frihet? Så föddes idén att skapa en andra serie med radiodrama. Som
medieproducent vill vi arbeta parallellt med våra partners och utveckla nästa steg i programserien som
ska stödja helandeprocessen hos dessa kvinnor och hjälpa dem i ”resan mot hopp”. Medan
organisationerna på fältet arbetar med överlevare bland prostituerade på ett personligt plan, hoppas vi
kunna skapa ett medieverktyg som kan stödja den andliga mognaden och deras nya identitet i Kristus.
Vill du vara med och be för TWR WoH när vi nu fortsätter med utvecklingen av Journey of Hope (Resa
mot hopp) för att hjälpa kvinnor att växa i sin relation med Jesus när de nner helande och hopp i honom?
Hidden Treasures är tillgänglig på albanska, bulgariska, engelska, hindi, rumänska, ryska, tjeckiska och
ungerska. En koreansk version är nästan klar, och efter den kommer snart en spansk och en
brasiliansk-portugisisk version. Fastän programmen kan höras på Internet via hishiddentreasures.com
sprids de huvudsakligen med MP3-spelare av våra samarbetspartners.
För familjerna

Översättning: Karin Andersson
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För samhällen &
länder

Tema: Människohandel
Herre vi ber …
1. om beskydd och vishet
för arbetslösa ukrainare, så
att de inte låter sig luras av
bedragare som erbjuder
dem attraktiva
arbetsmöjligheter
utomlands, jfr Jakob 1:5.
2. till dig som kan göra det
omöjliga: förse indiska
familjer med inkomst och
förvandlade hjärtan så att
de inte säljer sina döttrar till
sexhandel. Ge ickorna
möjlighet till utbildning, jfr
Mark 10:27.
3. om er möjligheter att
dela ut Mp3-spelare med
Hidden Treasures i Tyskland
och att kvinnor som är fast i
prostitution ska hitta till
hemsidan www.hishiddentreasures.com och få
kontakt med människor
som kan hjälpa dem att ta
sin till ykt till Jesus, jfr Ps.
37:40.
4. för kvinnor i Sydafrika
som utnyttjas av
människohandlare men inte
vågar berätta för någon
p.g.a. den risk det kan
medföra för dem. Öppna
våra ögon så att vi ser
dessa kvinnor och får vishet
till hur vi kan hjälpa dem, jfr
Ps.39:2.
5. för myndigheterna i Norra
Cypern där sexhandeln är
en öppen hemlighet – om
förvandlade hjärtan och vilja
att ingripa med krafttag mot
sexhandeln, jfr Ords. 21:1.
6. för myndigheterna i Norra
Cypern där sexhandeln är
en öppen hemlighet – om
förvandlade hjärtan och vilja
att ingripa med krafttag mot
sexhandeln, jfr Ords. 21:1.
7. för nödställda kvinnor i
Tanzania som lockas att ta
arbeten i Mellanöstern, där
några har blivit misshandlade, våldtagna eller dödade,
jfr Jer. 22:3.

7. för nödställda kvinnor i
Tanzania som lockas att ta
arbeten i Mellanöstern, där
några har blivit misshandlade,
våldtagna eller dödade, jfr Jer.
22:3.

16. om hjälp att ha ditt
exempel om förlåtelse
för ögonen när vi möter
dem som nedvärderar
kvinnor och utnyttjar
dem illegalt – Jesus
sade: "Far, förlåt dem,
8. för utländska kvinnor som under för de vet inte vad de
pandemin kom till Sverige, som inte gör." (Luk. 23:34).
var nedstängt, för att arbeta inom
17. om frälsning och
prostitution. Vi ber om ökade
resurser till polisen för att förändra
upprättelse för rumänska
denna situation, om bättre
kvinnor som säljs till
samarbete mellan länder och om
utlandet. Vi ber att kristna
rehabilitering för kvinnor som
församlingar och
räddats ur slaveriet, Ps 18:18.
anti-tra ckingorganisationer ska kämpa för
9. för frigivna fångar i Polen – låt
dem, jfr Ps. 40:14.
dem nna skydd och arbete och
18. om känslomässigt och
hjälp dem att tacka nej till illegala
erbjudanden om arbete som kan
andligt helande för ryssar
leda till fångenskap igen, jfr Ords.
som var slavar under kriget i
24:11.
Norra Kaukasus; att du ska
ge vishet åt dem som hjälper
10. för familjer i Kambodja som i sin de överlevande, jfr Ps. 22:25.
fattigdom har sålt sina kvinnor och
19. att de som överlevt
ickor. Hela deras hjärtan och låt
dem nna kristnas hjälp till frälsning människohandel i Etiopien
och hopp i dig, jfr Jer. 17:14.
ska få hjälp med
rehabilitering och integration.
11. om en förändring i hjärtan och
Vi ber för lagstiftarna i
Etiopien i deras arbete med
tänkesätt hos de i Liberia som
migrationspolitik och
bedriver handel med barn från
människohandel, jfr 1 Tim.
landsbygden till städerna – om en
1:8–11.
djupgående förändring som sätter
stopp för detta. Ge dessa barn
skydd, mat, utbildning och stöd, jfr 20. för o ren för
Ps. 127:3.
människohandel i Danmark,
varav några kommer från
12. för o ren för tvångsarbete i
huvudsakligen kristna
områden i Nigeria. Herre hör
Portugal. Vi ber om drägliga
levnads- och arbetsvillkor för dem, deras rop på hjälp och ge
dem styrka att y undan
jfr Ps. 40:18.
prostitution, jfr Ps. 27:1.
13. för Sydkorea – väck
21. om vishet för de sju
syndamedvetande och ånger
indonesiska departement
hos dem som utnyttjar
som är beredda att bekämpa
människor med
människohandel och följa
funktionsnedsättningar och
FN:s globala principer
genom misshandel tvingar dem
angående migration för att
att arbeta för slavlöner, jfr 3
skydda migranter som
Mos. 25:17.
arbetar utomlands, jfr Ords.
2:7–8.
14. för kvinnor i Paraguay som
så tragiskt har lockats in i pro22. för kvinnor och ickor
stitution i Europa. Låt dem få
från Uruguay som utlovas
återvända hem och förenas
na anställningar i Europa
med sina familjer och med dig,
men faller o er för
5 Mos. 30:2–4.
människohandel – befria
dem och låt den rådande
15. och tackar dig att polisen i
lagen som förbjuder
Finland får större resurser att
människohandel tillämpas, jfr
utreda och upptäcka
Jes. 61:1.
människohandel. Tack för att
lagen förändrats för att bättre
kunna hjälpa o ren, jfr Ps.
143:9.

23. för de tvångsarbetande
barnen på ka e- och
kakaoplantagerna i
Elfenbenskusten. Vi ber att
fattiga familjer ska kunna
skydda sina barn i stället för att
sälja dem, jfr Matt. 19:14.
24. att människohandlarna i
Spanien, där handeln omsätter
mer än 5 miljoner euro per dag,
ska åtalas, lämna sitt syndfulla
liv och vända om till dig, jfr Jes.
1:17.
25. för situationen i Kanada, där
97 % av inrapporterade o er för
människohandel är kvinnor och
ickor, många i åldrarna 18-24
år. Låt Kanadas nationella
strategi för att bekämpa
människohandel fungera så att
de utsatta skyddas, o ren
upprättas och förövarna
stoppas, jfr 2 Petr. 2:9–10a.
26. för situationen i Frankrike,
där omkring 20 000 kvinnor från
Östeuropa, Västafrika och Asien
lever som o er för
människohandel. Vägled de
kristna organisationerna som
hjälper dem, jfr Matt. 25:35–36.
27. för myndigheterna i Indien,
att de ska följa och skärpa
lagarna som förbjuder
sexhandel, stra a förövarna och
avstå från mutor, jfr 2 Mos. 23:8.
28. om kunskap att in ltrera
människohandlarnas nätverk så
att kvinnor räddas och upprättas
till ett värdigt och respekterat liv,
jfr 1 Joh. 1:7.
29. om tröst till sörjande familjer
som mist en dotter eller son på
grund av sexhandel eller
tvångsarbete, jfr Ps. 62:2–3.
30. om ett uppvaknande i
kyrkan, så att hon kan bidra till
lösningen av problemet genom
att spåra människohandel och
tipsa polisen vid misstänkt
illegal verksamhet, jfr Hes.
34:11–12.
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Helande efter våldsbrott
Ester Chen
TWR Women of Hope

När en kvinna får uppleva våld påverkas varje område i hennes liv. Det skadar hennes fysiska, psykiska och
reproduktiva hälsa och det skadar henne även socialt och ekonomiskt. Enligt Världshälsoorganisationen har en
tredjedel av alla kvinnor i världen upplevt fysiskt eller sexuellt våld, för det mesta från en partner. Rapporter om
våld i hemmet har ökat drastiskt i antal under pandemin när kvinnor har varit mer exponerade för sina
våldsbenägna närstående. Samtidigt har de haft mindre tillgång till service från samhällets sida. Var kan de få
hjälp?
I kulturer där normer begränsar utbildning för kvinnor och förminskar deras sociala status är våld mer vanligt
förekommande. I t.ex. ett land i Centralasien är lagarna inte tillräckligt stränga, och där blir män som utövar
våld mot kvinnor och barn oftast ostra ade. Dock är förändring sakta på gång. Omfattande internationella
avtal likt Istanbulkonventionen fokuserar på att förhindra våld, skydda o er och stra a utövare.
Medan det utbredda våldet mot kvinnor är känt i hela världen skapas strategier för att åtgärda problemet. En
sådan plan är att utgå från de sju bokstäverna i det engelska ordet RESPECT: relationskompetens, utbildning
av kvinnor, samhällsservice, fattigdomsbekämpning, riskfria omgivningar, förbud mot barnmisshandel samt
förändring av attityder och normer.
Nya lagar och strategier innehåller bättre skydd för kvinnor och är nödvändiga, men kvinnor behöver även bli
helade från trauman de fått på grund av våld. När kvinnor i sin smärta vänder sig till Gud helar han dem som
har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår (Ps. 147:3). Han påminner dem: Jag styrker dig, jag hjälper dig,
jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand (Jes. 41:10b). Inget i hela universum kan skilja dem från hans
gränslösa kärlek, jfr Rom. 8:38–39.
Gud använder TWR WoH i dessa svåra situationer. Episoder från de arabiska serierna Because He Loves Me
(På grund av hans kärlek) och I Have Changed From a Victim to a Masterpiece (Från o er till mästerverk) visar
kvinnor hur de kan bli helade från lidande orsakat av fysiska, psykiska, verbala, nansiella, sociala eller
religiösa trakasserier. Programmen uppmuntrar arabiska kvinnor till att vara uthålliga, hjälper dem att nna
hopp i Jesus och utrustar dem till att förändra sin situation. Våra arabiska team hjälper också personligen
kvinnor som är i stor nöd genom att lyssna på dem och leda dem till Gud som älskar dem och har omsorg om
dem.
När vi nu ber för kvinnor som blivit utsatta för våld, be att de ska få erfara Guds kärlek och förlåtelse. Gud vill
hela och åter ge oss liv, åter lyfta oss ur jordens djup (Ps. 71:20b). Helandet stärker kvinnor i deras relation till
Gud och hjälper dem till frihet när de lär sig att förlåta andra, inklusive dem som sårat dem.
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Vi får inte förlora hoppet
Peggy Banks

”Bara i mörkret kan du se stjärnorna.”
— Martin
Luther King Jr
HOPP FÖR
OSS IDAG

För många år sen kom jag vid ett tillfälle in i ett rum som var fullt av ledare som tog hand om o er för
sexhandel i Indien. De hade samlats för en fyra dagars retreat för att lära sig hur man tar hand om
och återupprättar kvinnor som överlevt sexuell misshandel och trauma.
När jag började tala la jag märke till en liten späd kvinna som satt långt bak i rummet med armarna i
kors och ett ansiktsuttryck som sa: ”Det nns inget som du kan lära mig. Jag känner dig inte ens”.
Spänningen i rummet var påtaglig och efter några minuter avbröt jag det jag hade att säga och
frågade gruppen vad de kände. Efter några minuters tystnad började de dela med sig genom ord
som smärta, sorg, trötthet, vrede, tomhet, förlust och desperation. Jag blev förkrossad och insåg att
dessa ”ledare” behövde mer än en genomgång av hur man förmedlar hopp till andra. De behövde
själva hopp!
Jag ledde dem i bön och tillbedjan och de ck tillfälle att dela med varandra och med Gud den
smärta som de upplevde. Det blev timmar av tårar, tystnad och innerlig bön. Det visade sig att dessa
ledare själva var överlevare som funnit hopp om ljus hos Jesus mitt i mörkret i deras egna hjärtan.
Även om himlen täcks av de mörkaste moln så vet vi att solen och månen nns bakom molnen. Gud
är aldrig långt borta från oss i våra mörkaste stunder. Den unga ledaren långt bak i rummet hade en
mycket mörk historia och hade aldrig fått erfara hopp i sitt mörker.
Hennes historia handlade om en liten icka som såg sin egen pappa tända eld på hennes mamma
och döda henne. När sen pappan gifte om sig skickade styvmamman ut den lilla ickan på gatan.
Hon upplevde sex år med sexhandel och våld på Indiens gator tills hon som artonårig räddades av
den organisation som hon nu jobbade för. Efter sin räddning bestämde hon sig för att få bort så
många barn som möjligt från Indiens gator. Hon upphörde aldrig att tro att det fanns en Gud som
älskade henne. Hon tänkte aldrig att hon skulle kunna förlåta och få frid i hjärtat. Men Gud nådde
henne när hon minst anade det – vid en retreat ledd av en person hon inte kände.
Vi får inte förlora hoppet. Bara Gud vet vad vi behöver. Varje dag har vi möjlighet att ge uppmuntran
och visa omsorg eller bara sträcka ut en hjälpande hand till någon som söker ett hopp i det mörker
och den smärta som hon delar med oss. Varje dag får vi söka hjälp hos Herren och tro att Han verkar
och kan ge hopp åt kvinnor i alla åldrar världen över. Gud vill använda dig och mig till att förmedla
budskapet genom våra ord och handlingar.
Låt oss stå fasta i tron och hoppet. Vi tror ju att Jesus bor i oss, ljuset som ger oss hopp för
evigheten. Då behöver vi inte bli förskräckta över mörkret som hotar oss alla.
Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt
ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. Matt.
5:14–16
I Honom har vi vår glädje
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Guds helande
Maribeth Steven
Volontär, TWR Women of Hope

Ayas* från Elfenbenskusten som utsattes för kontinuerligt sexuellt övergrepp mellan 11- och
13-årsåldern. Långt senare lyssnade hon till ett Women of Hope-program om sexuella övergrepp och
helande. Hon ck kontakt med responsteamet för att diskutera pärsen som hon gått igenom. ”Det
förstörde mig fullständigt … Det ledde till hat, ilska och avsky”, sade Aya. ”Jag hade frågor om Gud
och varför han inte hindrade mig från att bli våldtagen.”
Programmet förändrade Ayas inställning och liv. Hon insåg att Gud hade skyddat henne från att bli
gravid. Ayas tog också det svåra men viktiga beslutet att förlåta sina förövare, när hon insåg det faktum
”att förlåta dem som gjort mig illa gör mig fri”.
”Jag måste lyda Gud som har förlåtit mig, så jag förlåter också dem som står i skuld till mig”, sade hon.
Gud kom med helande i Ayas liv. Hon är nu en lycklig hustru och mor till fyra barn.
En lyssnare till programmen Women of Hope i Tanzania berättade för teamet om hur programmen hade
förändrat ett äktenskap med kränkande beteende. Hon sade: ”Det nns en tradition här att män måste
slå sina fruar för att visa att de älskar dem.” Hennes man kunde slå henne av vilken anledning som
helst. Aliyah* börja lyssna till Women of Hope-programmen och började be för sitt äktenskap och sin
situation. Hon kunde sedan rapportera: ”Vanan att slå mig har upphört. Min man respekterar mig mer
än någonsin tidigare.” Aliyah tackar Gud för den förändring han har åstadkommit i hennes äktenskap.
*Namnen är ändrade

Hör gärna av dig till oss!

Hjälp oss att sprida programserien
Hjärtats Trädgård. Finns på
Facebook och Youtube. Sök: Hjärtats
Trädgård.

Ett böneämne från bönekalendern
om dagen på instagram.
Sök: twrwomenofhopesverige
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