ELENA, een bezinning op mensenhandel
Naar aanleiding van deze kruisweg die in de kerkzaal hangt spreekt Ivonne van de Kar van
stichting Zusterwerk op zondag 11 maart na de viering over mensenhandel, migratie en
gerechtigheid.
Wat is mensenhandel eigenlijk, wat heeft dat met migratie te maken. Bestaat dat alleen
hier? En welke vormen van mensenhandel zijn er eigenlijk. Wat kunnen wij daar nou aan
doen……?
Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord deze middag. Ivonne was 25 jaar lang
werkzaam bij de Religieuzen tegen Vrouwenhandel. Die stichting werd door de zusters,
mede vanwege hun hoge leeftijd, enkele jaren geleden opgeheven. Het werk wordt nu
voortgezet door enthousiaste mensen die ervan overtuigd zijn dat werken aan
bewustwording over mensenhandel belangrijk is.
Mensenhandel is uitbuiting, moderne slavernij en het komt overal voor.
Mensenhandel, het lijkt soms ondoenlijk om hier iets tegen te doen. Toch bewijst Ivonne op deze middag
dat er overal ter wereld, overal in Europa, in Nederland en ook hier mensen zijn die opkomen voor
gerechtigheid, die slachtoffers helpen, die lobbyen, voorlichting geven en die samenwerken om
mensenhandel te bestrijden.
Die middag gaat Ivonne ook in op de schilderijen die in de kerkzaal hangen; de kruisweg van Elena, een
slachtoffer van mensenhandel.
‘Huil niet om mij. Huil liever om jezelf en om je kinderen’ (Lc 23:28). Dat zei Jezus tegen de vrouwen die om
hem weeklaagden, toen hij het kruis naar de executieplaats Golgota droeg. Jezus´ lijden spreekt nog steeds
mensen aan. Niet alleen zijn lot, maar vooral het lot van onze kinderen en onszelf moet ons eigenlijk raken.
Een kruisweg is een gang door je eigen leven. Je kunt jezelf daarbij afvragen: wat doet mij voortgaan? Wat
brengt mij tot stilstaan? En vooral: waarbij, bij wie wil ik stilstaan? Stilstaan bij Jezus’ lijdensweg is stilstaan
bij onrecht en wanhoop nu en je laten raken door wat je ziet en voelt en dan aan de slag gaan.
Paus Franciscus is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen mensenhandel. Kort na zijn aantreden liet
hij daarover al geen misverstand bestaan. In woorden en daden: “Mensenhandel is een wond in lichaam
van de huidige wereld, een wond in het vlees van Christus. Het is een misdaad tegen de menselijkheid.”
(Franciscus, 10 april 2014)

