Modlitba na závěr Mezinárodního dne proti násilí na ženách a mužích pracujících
v sexbyznysu
Pane Bože,
myslíme na lidi, kteří prodávají tělesnou lásku. A prosíme tě za ně. Myslíme na jejich lidskou
hodnotu, která je stejná, jako u všech ostatních lidí. Jsou lidmi. Mají svou jedinečnou
důstojnost a cenu. Děkujeme ti za to. Myslíme na ty, kteří o své hodnotě pochybují. Pošli jim
do cesty jejich bližní, kteří jim ukáží, že si jich váží.
Myslíme na ty, jejichž hodnotu snižují druzí lidé – jejich zákazníci, jejich spolupracovnice a
spolupracovníci, jejich zaměstnavatelé i jejich blízcí. Dávej jim jistotu, že jejich hodnota není
jen v tom, jak je vidí ostatní.
Lidé v sexbyznysu prodávají něco hodnotného. Pomoz jim, ať přitom ochrání sami sebe a
nejsou nuceni prodávat více, než chtějí. Uč je si nastavit hranice a vážit si vlastní hodnoty.
Myslíme na ty, kdo jsou ohrožení, kdo vykonávají svou práci v nebezpečném prostředí.
Myslíme na ty, kdo zažili něco hrozného – fyzický či psychický útok, ponižování, vytlačení
z vlastních hranic. Prosíme za léčbu takto zraněných a návrat zdravého sebevědomí.
Myslíme na ty, kteří dávají ze sebe více, než chtějí, protože jsou v těžkých životních situacích
a nedokáží jinak. Žijí dvojí životy a není jim v tom dobře. Ukazuj jim výhled z jejich
složitých životů.
A myslíme na ty, kteří jsou na tom ještě hůře – žijí v otrockých podmínkách obchodování
s lidmi, ztrácí svou svobodu a stávají se zbožím. Myslíme na ty, kdo trpí – a prosíme o pomoc
pro ně.
Připomínáme si ty, kteří byli zavražděni a ztratili to nejcennější – vlastní životy. Věříme, že
na ně nezapomínáš. Nechceme na ně zapomenout ani my.
V tiché chvíli na ně myslíme (…)
A chceme pomyslet také na dobré věci – a poděkovat ti za ně. Za ty, kteří jsou lidem
v sexbyznysu blízko. Za ty, které mají rádi a kteří mají rádi je, jako lidi. Za jejich rodiny. Za
organizace, které jim pomáhají – Rozkoš bez rizika i všechny další. Děkujeme i za dobré
zákazníky, kteří v nich vidí lidské bytosti.
Ve chvíli vděčnosti myslíme i na tyto dobré lidi (…)
Otče náš a matko naše…
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