
רחבי העולם חתמו על הכרזה ם דתיים ממנהיגי
  העבדות המודרניתר וגילמ

   --/  PRNewswire/2014בדצמבר  2הוותיקן, 

 המצהירה משותפת מנהיגי דתות על הכרזה  עשרה ביום הבינלאומי למיגור העבדות חתמו
וכל מערכת  סחר בבני אדם, עבודת פרך וזנות, סחר באיברים, הכוללת העבדות המודרנית,   כי

זכאים לאותו יחס של כבוד, היא ויחסים שאינה מכבדת את העיקרון היסודי שכל בני האדם שווים 
  ., ועל כל בני האדם, בני כל האומות, להכיר בכךפשע נגד האנושות

  בעלי הרצון הטוב מקרב מחויבות משותפת לתת השראה לפעילות רוחנית ומעשית של כל
  למגר את העבדות המודרניתכדי בכל מקום ואחרים בני כל האמונות 

- נוצרים נהיגים מ  Global Freedom Network(GFN)- היום, ביום הבינלאומי למיגור העבדות, כינס ה
וכן בודהיסטים, הינדים, יהודים ומוסלמים, כדי להירתם ביחד  - ואורתודוקסים אנגליקנייםקתולים, 
בכל רחבי עולמנו, מעתה ועד  2020משותפת אחת: למגר את העבדות המודרנית עד אנושית למשימה 

  עולם, כפשע נגד האנושות.

  :ונא הקליקאמדיה, - לצפייה בפרסום החדשות במולטי
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בין . "ההכרזה המשותפת של המנהיגים הדתיים נגד העבדות המודרניתנחתמה על ידם "  בטקס חגיגי,
  חתומים על ההכרזה:ה

  :רנציסקוסהאפיפיור פקתולי  
 הוד קדושתה (תיהינד :Mata Amritanandamayi (Amma  
  :בודהיסטיםVen Datuk K Sri Dhammaratana Nayaka Maha Thero הכוהן הגדול ,

 Bhikkhuים(יוצג על ידי הנכבד Thay) Zen Master Thich Nhat Hanh(- הראשי של מלזיה ו
Thich Chan Phap An כןו  Venerable Bhikkhuni Thich Nu Chan Khong(  

 הרב ד"ר אברהם סקורקה יהודי : 
  :הרב ד"ר דוד רוזןיהודי  
  :יוצג על ידי הפטריארך האקומני רב המעלה ברתולומיאו אורתודוקסי)His Eminence 

Metropolitanעמנואל מצרפת ,( 
  :ד"ר עבאס עבדאללה (יוצג על ידי  אזהר-טייב, האימאם הגדול של אל- מוחמד אחמד אמוסלמי

 אזהר)-עבאס סולימאן, סגן נשיא אל
 רסיאמוד-מוסלמי: האייתולה הגדול מוחמד טאקי אל  
  :הארכיבישוף מקנטנברי, ג'סטין וולביאנגליקני  

הפטריארך האקומני רב נתקבלו מאת  ווידאובכמה מנהיגי דת דיברו במהלך הטקס, ונאומי תמיכה 
אשר לא יכלו לנכוח בטקס אך  נג'פי,-חוסיין אלשיח' בשיר , אייתולה הגדולוכן מההמעלה ברתולומיאו 

  הם מחויבים למיגור העבדות המודרנית והסחר בבני אדם. 
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נכח באירוע ההיסטורי אנדרו פורסט   Global Freedom Network-כאחד החברים המייסדים ב
)Andrew Forrest( מ-Walk Free Foundation  וקרא לארגונים בינלאומיים ולמנהיגים עסקיים

  תיים במאבק נגד העבדות המודרנית.להצטרף למנהיגים הד

 קתולית, האנגליקנית והאורתודוקסית, וכןהזוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שמנהיגים של הכנסיות 
 מאבקההינדית והמוסלמית, מתכנסים כדי להכריז יחד על היהודית, הבודהיסטית,  מנהיגי הדתות

  .עבדותף במשות

   הכרזה משותפת של מנהיגים דתיים נגד העבדות המודרנית

"אנו החתומים מטה התכנסנו היום לרגל יוזמה היסטורית לתת השראה לפעולה רוחנית ומעשית על ידי 
העולמיות  ובני האדם בעלי הרצון הטוב בכל מקום לעקור מן השורש את העבדות כל האמונות 

  ומאז ועד עולם. 2020המודרנית ברחבי העולם עד 

ועד נבעיני אלוהים*, כל בן אנוש הוא אדם חופשי, בין אם מדובר בילדה, בילד, באשה או בגבר, והוא 
סחר בבני אדם, עבודת פרך   , במונחים שללהתקיים לטובת הכלל בשוויון ובאחווה. העבדות המודרנית

שכל בני האדם שווים  ,וכל מערכת יחסים שאינה מכבדת את העיקרון היסודי  וזנות, סחר באיברים,
  זכאים לאותו יחס של כבוד, היא פשע נגד האנושות.ו

ומעבר להן, לשתף פעולה למען החירות  קהילותינואנו מתחייבים בזה היום לעשות כל אשר בידינו, בתוך 
כל המשועבדים והנסחרים כך שעתידם יושב להם. היום בידינו ההזדמנות, המודעות, והטכנולוגיה של 

  למלא את חובה האנושית והמוסרית הזאת."

  "דתות" נחאזהר משתמש במו-* האימאם הגדול של אל

  http://www.globalfreedomnetwork.orgבאתר:  ונא בקרא ,לפרטים נוספים
-ו http://www.ctv.va/content/ctv/it/livetv.htmlלוויין באתרים:  באמצעותהטקס זמין בהזרמה 

http://youtu.be/RZytUtnpxYU  ובאתרGFN: http://www.globalfreedomnetwork.org  

: GFNבאתר של ללא תשלום ו יסופקו תצלומים וסרטוני וידאו יבמהלך הטקס ואחר
http://www.globalfreedomnetwork.org   :וכן באתר 
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  Twitter @gfn2020 (#EndSlavery( המדיה החברתית שלנו:אנא בקרו גם בערוצי 

    אודות העבדות המודרנית

, וניצול גופו או גופה, לדוגמה על ידי הטלת העבדות המודרנית היא מניעה שיטתית של חירותו של אדם
 Global Slavery Index 2014-למטרות ניצול אישי או מסחרי. לפי מדד המום או סחר באיברים, 
מיליון בני אדם בקירוב  Walk Free Foundation ,36 קרן ,ושותפתה GFN תשפורסם על ידי חבר

היום בעבדות מודרנית. אלו הם אנשים שאיבדו את חירותם והמנוצלים למען תועלת אישית או  שבויים
מסחרית. לפי נתוני ארגון העבודה הבינלאומי, סך כל הרווחים הנובעים מהשימוש בעבודת פרך בכלכלה 

   בשנה. דולר מיליארד  150-הפרטית ברחבי העולם מגיע ל



The Global Freedom Network  

דת עם חזון ומטרה לעקור מן השורש -הוא רשת עולמית מבוססת Global Freedom Networkארגון 
בוותיקן.  מזכר ההסכמה  2014במרץ  17-. הוא נחנך בלעולם ועדאת העבדות המודרנית בעולמנו 

-אל מסגדמ, Lambeth Palace-מ ,אקדמיית האפיפיור למדעיםוההכרזה המשותפת כוללת חתימות מ
  .Walk Free Foundation-המואזהר 

התוותה שישה תחומי פעולה למימוש החזון. אלה כוללים קהילות  Global Freedom Networkרשת 
כדי להשיג הסדרי רכישה מוסריים, חיסול עבודת של מוצרים דת, בדיקת שרשרת האספקה -מבוססות

הפרך והזנות, שיפור הטיפול בקרבנות ובניצולים, שתדלנות לרפורמות חוקתיות ואכיפה, וכן אפשור 
  חינוך ומודעות. של  וקידום
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