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Pozdravna riječ mons. Ivana Ćurića, pom. biskupa đakovačko-osječkoga  
 

Poštovani i dragi sudionici znanstvene konferencije o „Prevenciji trgovine 
ljudima“, koju je kao nositelj projekta, u partnerskoj suradnji i s 
pokroviteljstvom više ustanova s područja istočnoga dijela Hrvatske, 
organizirao naš Katolički bogoslovni fakultet. 
 

Sve vas srdačno pozdravljam uime naše nadbiskupije, na poseban način uime 
nadbiskupa mons. Đure Hranića, koji je s velikim uvažavanjem prihvatio 
suradnju ustanovâ naše nadbiskupije za što bolji rad i uspjeh ovog vrijednog 
dvodnevnoga skupa. 
 

S lakoćom možemo uočiti da je danas jedan od najsnažnijih glasova na 
globalnoj, svjetskoj razini u borbi protiv trgovine ljudima upravo glas pape 
Franje. I dosita su brojni njegovi interventi i poticaji – od nagovora i misnih 
homilija do konferencija i uspostave posebnih crkvenih tijela i služba upravo 
za to područje. Jedan od važnijih plodova je i zaseban dokument pod 
naslovom „Pastoralne smjernice o trgovini ljudima“, koje je priredio te u 
siječnju 2019. godine objelodanio Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog 
razvoja pri Svetoj Stolici. Smjernice su namijenjene katoličkim biskupijama, 
župama i redovničkim zajednicama, školama i sveučilištima, katoličkim i 
drugim organizacijama civilnog društva i drugim skupinama. Hrvatski 
prijevod im je objavljen prije nekoliko mjeseci, u rujnu 2019. I cijelu jednu 
poruku za Svjetski dan mira, onaj 2015. godine, papa Franjo će posvetiti upravo 
toj temi. Pod naslovom: "Ne više robovi, već braća" (usp. Fil 1,15-16), Papa 
jasno i nedvojbeno kvalificira trgovinu ljudima: kao "odurnu pojavu", jer je 
svođenje drugoga na razinu robe; kao "zločin protiv čovječnosti" i kao duboku 
ranu na čovječanstvu, kojom su i danas pogođeni "milijuni ljudi". Zato 
iskorjenjivanje svakoga ropstva mora biti zajedničko i sveobuhvatno djelo 
kroz – kako veli papa Franjo - "globalizaciju bratstva" koja se zna suprotstaviti 
"globalizaciji ravnodušnosti", tako raširenoj u današnjem svijetu.  
 

I ova nas konferencija svojim pristupom i sadržajnim želi otrgnuti od 
„ravnodušnosti“ i usmjeriti nam pogled na brojna nastojanja i pothvate koji se 
u prevenciji trgovine ljudima već čine, u što su svojim djelovanjem i 
stručnošću uključeni mnogi velikodušni pojedinci i ustanove. 
 

A kao vjernici molimo snagu Božjega Duha i zagovor sv. Jozefine Bakhita, 
zaštitnice upravo u iskustvima ropstva, ali i obnovljenoga sjaja slobode i 
dostojanstva Božjeg djeteta. U tom duhu želim vam lijepo ozračje,  ugodan rad 
i vrjednije plodove koje ćete ponijeti s ove konferencije. Živjeli! 
 


