CHIẾC HỘP VÔ GIÁ

VÌ SỰ SỐNG LÀ VÔ GIÁ

NẠN BUÔN NGƯỜI: GIÁO DỤC ĐỂ NGĂN NGỪA NẠN BUÔN NGƯỜI
(Chú ý nhìn theo hình mũi tên để mở từng tấm hình trong lúc trình bày!)

1

Sự sống con người giá trị ra sao?

2

Hết thảy chúng ta mong muốn
điều gì từ cuộc sống?

• Những người này đại diện cho các dân tộc trên thế giới. Họ khác nhau ở cách ăn mặc,
cách sống và phong tục tập quán.
• HẾT THẢY họ đều giá trị. Chỉ vào một hình người và hỏi: “Nếu ba của cô này bệnh nặng,
gần qua đời thì cô sẽ làm gì để cứu ba mình?” hoặc “Nếu em của ông này đang gặp nguy
hiểm thì ông ta sẽ làm gì để cứu em mình?”
• MỖI người đều sẽ bỏ hết mọi thứ mình có để cứu mạng người mình yêu quý vì sự sống
con người là vô giá.
• Hết thảy chúng ta còn có một điểm chung nữa là: Chúng ta đều cố gắng đấu tranh vì
những điều tương tự.

• Cải thiện kinh tế:
(Chỉ vào hình tiền bạc) “Bạn có muốn kiếm được nhiều tiền không? Bạn dùng tiền để làm
gì?” Chúng ta dùng tiền để mua sắm món đồ mình cần hoặc muốn, thí dụ như quần áo,
điện thoại mới, hoặc đóng tiền học phí.
• Giáo dục:
(Chỉ vào hình quyển sách và đứa trẻ) “Vì sao giáo dục lại quan trọng?” Chúng ta muốn con
cái mình học hành chăm chỉ để chúng có tương lai tốt đẹp hơn, có nghề nghiệp tốt hơn, và
kiếm được nhiều tiền hơn.
• Sự công bằng:
Chúng ta đi làm để hưởng được sự giáo dục tốt hơn hoặc có được nhiều tiền hơn vì (chỉ vào
hình ba người ở giữa) chúng ta muốn được người khác kính nể, được cư xử công bằng và
tôn trọng, dù chúng ta là ai và đang sống ở đâu.

Cả 3 điều trên là lối vào chính của sự bóc lột.

3

Chúng ta tôn kính những ai?
• Lãnh Đạo Tôn Giáo
Chúng ta HY VỌNG họ CÓ THỂ dạy chúng ta cách hưởng sự hòa
bình và có mối liên hệ với Thượng Đế.
• Chồng / Bạn Trai
Họ bày tỏ tình yêu đối với chúng ta bằng cách đáp ứng nhu cầu
tình cảm và hỗ trợ tài chính.
• Người Thân Và Bạn Bè
Hoặc mẹ, dì và hàng xóm giúp nuôi nấng chúng ta lúc còn thơ ấu.
• Doanh Nhân Giàu Có
Họ đạt được sự giàu có, địa vị và sự tôn trọng mà chúng ta mong
ước cho cuộc sống của mình.
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Vì sao những đứa trẻ này được đưa
đi và chúng đi đâu?
• DOANH NHÂN GIÀU CÓ đưa tiền cho gia đình này và hứa mang đứa trẻ đi nước ngoài để
chơi thể thao hoặc làm việc cho mình. (Chỉ vào hình gia đình vẫy tay chào tạm biệt) Ông ta
hứa hẹn sẽ gửi tiền hàng tháng về cho gia đình này.
• LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO hứa đưa đứa trẻ của nhà này lên thành phố để học hành. (Chỉ vào
hình ở góc trên bên phải, cảnh cả nhà đang ôm nhau) Họ buồn khi đứa bé rời đi, nhưng
trong lòng thì vui vì tin rằng chúng sẽ được chăm sóc và được học hành tử tế.
• NGƯỜI DÌ bảo là sẽ giới thiệu cho bé gái này một công việc tại một nhà hàng của người bạn
thân trên thành phố. (Chỉ vào hình bé gái đang nhìn qua cửa sổ xe hơi) Bà hứa với cô bé là
cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền và công việc thì vui vẻ lắm.
• Hết thảy những người này đều quyết định gửi đứa bé đi xa hoặc chọn cách bỏ đi vì họ được
những người họ tin tưởng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. (Chỉ vào hình đứa bé bị ép buộc đưa
đi) Nhưng đứa bé thì bị ép buộc phải ra đi và không ai biết đứa bé đó được đưa đến đâu.

Những gia đình này TIN họ đã chọn điều đúng đắn. Họ nghĩ rằng
dù con cái mình có đi đâu thì nơi đó vẫn tốt hơn là ở nhà. Lắm
khi họ còn nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác.

Sự thật là gì? Sự lừa dối là gì?
• Chồng / Bạn trai đều đi làm cùng với người mình yêu thương để xây dựng một mái nhà an
toàn, họ KHÔNG làm tổn thương vợ / bạn gái của mình. Họ là người tốt.
Nếu một người đàn ông ép buộc vợ / bạn gái của mình quan hệ tình dục với người đàn
ông khác để đổi lấy ma túy hoặc tiền, hắn không an toàn đâu.
• Lãnh đạo tôn giáo ở những nơi khác có thể đến nhà của bạn. Họ có thể sống ở khu vực
gần nhà bạn, giao tiếp bằng ngôn ngữ của bạn, có thể họ muốn chỉ dạy bạn cách có được
sự bình an với Thượng Đế. Họ là người tốt.
Đôi khi, có những người ăn mặc như lãnh đạo tôn giáo, nhưng họ không biết Thượng Đế.
Nếu một lãnh đạo tôn giáo muốn cho bạn tiền và đưa con cái của bạn rời khỏi ngôi làng,
hắn không an toàn đâu.
• Doanh nhân giàu có có thể đến nơi bạn sống và xây trường học, hoặc phát thuốc men.
Họ có thể giúp gia đình bạn có nước sạch. Họ là người tốt.
Nếu một doanh nhân giàu có muốn cho bạn tiền và đưa con cái bạn rời khỏi làng, hắn
ta không an toàn đâu.
• Hàng xóm, cô dì hoặc người mẹ giúp con gái họ được học hành tử tế và có việc làm tốt.
Họ là phụ nữ tốt.
Nếu một phụ nữ, dù là người bạn có quen biết, muốn thu xếp một việc làm hoặc chuyện
học hành ở nước ngoài. Nếu bà ấy chi trả mọi chi phí cho chuyến đi và muốn giữ giấy tờ
tùy thân của bạn, bà ta không an toàn đâu.
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Những đứa trẻ này hiện đang ở đâu?
• Những người mà lẽ ra chúng ta có thể tin cậy đã lừa dối chúng ta. Các gia đình đã tin
vào một lời dối trá. Lúc này, những đứa trẻ bị buộc phải làm việc cho những kẻ nguy hiểm.
(Chỉ vào hình đôi tay bị xiềng, ở góc dưới bên phải) Chúng đã bị mắc bẫy và không có
đường thoát.
• (Chỉ vào hình đứa trẻ ở giữa bên phải và bên trái) Nhiều trẻ em sẽ bị buộc làm việc cực
nhọc ngoài đồng hoặc trên các tàu cá. Chúng phải làm việc từ sáng sớm đến tận khuya.
Chúng ăn uống không đầy đủ, ngủ nghỉ cũng không đầy đủ. Chúng sẽ bị đánh đập và có
khi bị giết chết nếu chúng nằm nghỉ hoặc đi chơi.
• (Chỉ vào hình cái giường tạm bợ và đứa trẻ đang nằm trên sàn nhà) Nhiều trẻ em bị buộc
phải làm việc ban đêm. Nhiều gã đàn ông sẽ trả tiền để lạm dụng chúng, quan hệ tình dục
với chúng. Đứa sẽ có thể sẽ bị cưỡng hiếp bởi 30 gã mỗi đêm.
• (Chỉ vào hình bé gái ở trên cùng) Dần hồi cuộc đời cô bé này bị đổ vỡ. Cô bị giam trong một
căn phòng nhỏ và bị chuốc thuốc để cô không thể chống cự. Rồi cô sẽ tin rằng cách duy nhất
để được an toàn là phải trở nên xinh đẹp và giả vờ sung sướng khi bị đưa đến với đàn ông.
Cô không biết rằng mọi cuộc đời đều có giá trị, cô là người có giá trị.

7

Nếu không ai giúp những đứa trẻ này, chúng sẽ CHẾT vì
bị lạm dụng, bị vắt kiệt sức hoặc mắc bệnh truyền nhiễm.

Có một niềm hy vọng cho những đứa
trẻ và gia đình này
• (Chỉ vào hình gia đình ở góc trên bên trái) Hãy giữ gìn gia đình của bạn. ĐỪNG gửi con
mình đi học hoặc đi làm với BẤT CỨ AI cho bạn tiền bạc. ĐỪNG gửi con mình đi xa với BẤT
CỨ AI muốn chi trả mọi chi phí đi lại. ĐỪNG đưa giấy tờ tùy thân của bạn hoặc của con bạn
cho BẤT CỨ AI.
• (Chỉ vào hình người phụ nữ đang gọi điện thoại) Nếu bạn thấy hoặc nghe tin có người bị
buộc phải rời khỏi gia đình và buộc phải đi làm ở những nơi nguy hiểm, BẠN PHẢI LÊN
TIẾNG. Họ là những người có giá trị. Họ đáng được chúng ta bảo vệ. Nếu chúng bị đem đi,
bạn phải gọi đến số điện thoại này. Nhà cầm quyền sẽ đi tìm chúng và giải cứu chúng.
• Nếu bạn đã bị mắc bẫy và đang ở trong tình huống nguy hiểm, hãy quan sát nơi mình đang
bị giữ, hãy gọi đến số điện thoại này: __________________________________________
càng sớm càng tốt để nhờ sự giúp đỡ. Người nghe điện thoại qua số này sẽ đến giúp bạn,
bạn sẽ không bị quấy rầy nữa.
• (Chỉ vào hình cái còng mở) Nếu một đứa trẻ được giải cứu hoặc có thể trốn thoát, nhiều khi
gia đình sẽ không hài lòng khi đón chúng trở về. Gia đình đó cảm thấy xấu hổ, con cái họ đã
bị lạm dụng; đứa trẻ có thể đang bệnh nặng và lúc này chúng là vô dụng.
• (Chỉ vào hình cánh cửa mở) Thông qua một cánh cửa mở, đứa trẻ và gia đình đó có thể tìm
thấy tự do và chữa lành. Nếu có một cánh cửa mở cho đứa trẻ quay về gia đình mình, thì
chúng có thể được chữa lành khỏi những sự việc làm chúng bị tổn thương.
• Mặc dù chúng đã bị đổ vỡ và bị thương tổn, tấm lòng chúng vốn tan nát nhưng nay có thể
tìm thấy sự chữa lành và phục hồi hoàn toàn như xưa.

Bạn có muốn nghe tôi kể một câu chuyện về cánh cửa mở này không?
Chiếc Hộp Vô Giá mở ra một cơ hội để chia sẻ Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ bằng cách sử
dụng Hộp Phúc Âm trình bày niềm hy vọng thật của chúng ta về sự tự do, chữa lành và phục hồi.
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Cứ mỗi 30 giây có một đứa trẻ bị bán đi (UNICEF)
13 tuổi là độ tuổi trung bình của một đứa bị bị bán làm nô lệ tình dục tại Hoa Kỳ (Bô Tư Pháp Hoa Kỳ)
Trong 192 quốc gia có 161 nơi xảy ra nạn buôn người (Liên Hiệp Quốc)
Có đến 96% phụ nữ bán dâm muốn trốn đi nhưng họ lại cảm thấy không có khả năng (Liên Đoàn Lao Động Hoa Kỳ)
Nạn buôn người là ngành công nghiệp có lợi nhuận 32 tỉ đô-la mỗi năm (Liên Hiệp Quốc)
Tại một số nước, ước đoán có 70% đàn ông đi mua dâm (Victor Malarek, The Johns)
Thế giới có hơn 27 triệu người bị buộc làm nô lệ. Con số này là hơn gấp đôi số nô lệ châu Phi trong thời buôn bán
nô lệ xuyên Đại Tây Dương (Kenvin Bales; Free the Slaves)

CÁCH HÀNH ĐỘNG TỐT NHẤT
Trong vai trò một tổ chức và những cá nhân đại diện cho tổ chức,
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ:
n Trưng bày hình ảnh gương mặt của trẻ vị thành niên đã bị lạm dụng hoặc được giải cứu
n Chia sẻ các câu chuyện nhận dạng những người được giải cứu như: tên thật hoặc địa điểm thật
n Chia sẻ các câu chuyện về người được giải cứu bằng BẤT CỨ hình thức truyền thông nào mà không được sự cho phép
của người đó và/hoặc người giám hộ của người đó
n Chúng tôi sẽ tường trình minh bạch mà không thổi phồng hoặc coi nhẹ
n MỌI hình ảnh và câu chuyện từ khu vực liên quan đến nạn nhân và người được giải cứu khỏi nạn lạm dụng phải được
trưởng đoàn của bạn làm mờ hoàn toàn trước khi chúng có thể được phát hành bằng bất cứ phương tiện nào, bao
gồm những phương tiện sau, nhưng phải rất hạn chế: bản tin, blog, Facebook, Twitter,...
n Trong lúc ở cánh đồng, một khi chúng ta nhận biết một nạn nhân của nạn buôn người, chúng ta cần ghi nhận lại mọi
thông tin mình có thể hỏi được, thí dụ: tên, tuổi, mô tả nhân dạng và địa điểm của nạn nhân. Thông tin này sẽ được
trao lại cho trưởng đoàn của bạn để gìn giữ an toàn và có những bước can thiệp phù hợp.

CÁC BƯỚC HÀNH ĐỘNG
n

CẦU NGUYỆN

Chúa Giê-xu đến để giải phóng người bị cầm tù. Chỉ với sự cầu nguyện chúng ta mới có thể dự phần với Ngài trong
việc hoàn tất mục đích của Ngài và bắt đầu đánh bại sự hủy phá của nạn buôn nô lệ thời hiện đại.
n

NÂNG CAO NHẬN THỨC

William Wilberfoce nói rằng: “Quý vị có thể chọn ngó lơ chỗ khác, nhưng quý vị không bao giờ có thể nói rằng quý vị
không biết gì.” Lúc này, bạn đã được huấn luyện, bạn phải chiến đấu quyết liệt cho sự tự do bằng cách nâng cao nhận
thức cho cộng đồng trong vòng ảnh hưởng của bạn. Hãy chia sẻ những điều mình học được cho ít nhất 10 người bạn
biết và 10 người bạn không biết.
n

DÂNG HIẾN

Tiền bạc là động lực vận hành đằng sau bệnh dịch buôn người và là điều cần thiết cho chiến trận chống lại bệnh dịch
đó. Hãy dự phần với các tổ chức đang chống lại nạn buôn người bằng cách kết ước dâng hiến tài chính để hỗ trợ công
việc của họ.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:
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