PricelessCube
BECAUSE LIFE IS PRICELESS

PERDAGANGAN MANUSIA : PENCEGAHAN LEWAT EDUKASI
(Use the arrows on the cube to help you open to each picture panel!)
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Apakah nilai kehidupan seseorang?
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Apa yang kita semua inginkan dari kehidupan ini?

3

• Kelompok ini berupa perwakilan dari semua bangsa dan ras seluruh dunia. Masing-masing berpakaian
berbeda-beda, mereka hidup berbeda-beda, bahkan mempunyai tradisi-tradisi yang berbeda-beda.
• Masing-masing mempunyai nilai. Tunjukkan salah satunya, terus bertanya: “Apabila ayahnya wanita
ini sekarat, apa saja perjuangan-nya untuk menyelamatkan ayahnya?” atau “Andaikata kakaknya
pria ini jatuh dalam bahaya, bukannya ia memperjuangkan melalui segala resiko, hanya untuk
menyelamatkan kakaknya?”
• Setiap antara orang ini PASTI akan memberikan segala kepunyaannya untuk menyelamatkan orang
yang disayanginya, sebab kehidupan ini tak ternilai (tak dapat kita beli dengan sejumlah uang)
• Kemudian suatu hal persamaan semua orang manusia adalah kita memperjuangkan hal-hal
yang sama dalam kehidupan ini.

• Peningkatan Ekonomi :
(tunjukkan pada uangnya) “Apakah saudara ingin menghasilkan lebih banyak uang? Apa yang akan
anda lakukan dengan uang tersebut?” Barangkali kita akan membeli barang yang diinginkan atau
membayar suatu hal yang penting bagi kita, seperti pakaian berharga, telepon genggam yang baru,
atau uang sekolah anak kita ataupun untuk kita sendiri.
• Edukasi :
(tunjukkan pada buku dan anak) “mengapa edukasi itu penting?” Kita semua maunya anak-anak kita
memperoleh tingkat masa depan yang lebih indah bagi mereka, diperolehnya pekerjaan yang lebih
bagus, dan tentunya dapat meningkatkan penghasilan mereka.
• Ekualitas (pemerataan) :
Kita belajar dengan rajin untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi ataupun penghasilan yang
lebih baik, karena bagaimanapun juga, kita ingin dianggap orang, kita ingin dihargai orang sekitar,
entah dimana kita tinggal ataupun ditingkat masyarakat mana kita berada. (sambil menunjukkan tiga
orang ditengah gambar pendidikan yang baik, untuk menciptakan

Tiga “E” inilah yang menjadi pintu utama menuju eksploitasi!!

Siapakah orang-orang yang kita hormati?
• Tokoh-tokoh Agama
Kita berharap mereka akan mengajari kita caranya menjalankan kehidupan
yang dekat kepada Yang Maha Esa
• Suami / Pacar Lelaki
Mereka menyatakan kasih sayang dengan memberikan dukungan secara
finansial maupun emosional
• Saudara / i dan Teman-teman
Atau nenek, ibunda, tante, serta tetangga kita ikut menjaga dan mengasuh
kita pada masa kecil masa muda
• Pengusaha Kaya dan Terkenal
Mereka sudah mencapai status kekayaan, serta penghormatan yang sedang
kita inginkan untuk dirinya sendiri
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Mengapa anak kita pergi dan kemana mereka pergi?
• Si PENGUSAHA KAYA telah menawarkan sejumlah uang kepada keluarga ini, dan menjanjikan kepada
mereka untuk membawa anaknya bersamanya guna dipekerjakan diluar negeri ataupun dijadikan
pemain olahraga. Iapun menjanjikan akan mengirim uang kepada keluarganya, setiap bulan. (tunjukkan
kepada keluarga yang melambaikan tangan)
• Sang TOKOH AGAMA telah menawarkan membawa anaknya keluarga ini mengikuti sekolah di kota
besar. (tunjukkan keluarga sedang berpelukan). Merekapun sedih melihat anaknya pergi, namun
mereka mengharapkan anaknya akan dijaga olehnya, dan akan mendapatkan edukasi yang baik.
• Si TANTE – telah menawarkan gadis ini sebuah pekerjaan di restoran toko temannya yang berada di
kota besar. (tunjukkan kepada gadis yang naik mobil). Tante itu juga menjanjikan kepadanya akan
menghasilkan banyak uang dan pekerjaannya akan menyenangkan.
• Dalam bagian sebelumnya, kisah itu mendorong orang tua untuk mengambil suatu keputusan untuk
menyuruh anaknya pergi atau anaknya sendiri mengambil keputusan pergi karena dijanjikan sesuatu
oleh oleh yang mereka percayai. (tunjukkan kepada gadis yang diculik) Namun anak ini diculik dengan
paksa pergi dan tak seorangpun mengetahui kemana anak itu dibawa.

Setiap keluarga yang digambar disini percaya bahwa mereka berpikir
mengambil keputusan yang terbaik. Mereka berfikir, apa saja yang
dialami anaknya saat ini pasti lebih baik daripada di rumah. Bahkan,
mereka berpikir tidak ada pilihan lain, selain harus begini caranya.
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Apakah Kebenaran dan apakah Penipuan?
• Para Suami atau pacar lelaki bersama dengan yang mereka cintai, turut menciptakan suasana rumah tangga yang
harmonis dan aman. Sang suami pacar lelaki TIDAK memaksa atau melukai istrinya atau pacar wanitanya. Mereka
adalah orang yang baik.
Apabila seorang lelaki memaksa kekasihnya untuk bersetubuh dengan lelaki lain demi mendapatkan uang atau
obat-obatan, lelaki itu tidak baik. Hati-hati.
• Tokoh agama dari berbagai latar belakangnya, bisa saja berdatangan ke rumah kita. Mereka memakai bahasa kita,
hidup diantara kita, bermaksud mengajari kita untuk berdamai dan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Mereka
adalah orang yang baik.
Terkadang, lelaki itu bisa saja datang ke daerah kita dalam samaran berbaik hati, bahkan dalam samaran sebagai
tokoh agama sekalipun. Apabila orang tersebut ingin membawa anak kita, digantikan dengan sejumlah uang, dia
itu tidak baik. Hati-hati.
• Para pengusaha atau orang perusahaan, terkadang akan datang ke daerah kita, untuk membangun sekolah, atau
memberi program kesehatan dan pengobatan. Mereka bahkan bisa membantu kita untuk mendapatkan air bersih.
Mereka adalah orang yang baik.
Apabila seorang perusahaan ingin membawa anak kita keluar dari kampung, ditukar dengan sejumlah uang,
orang itu tidak baik. Hati-hati.
• Orang tetangga, tante bibi kita, atau mama selalu mempedulikan anaknya untuk mendapatkan pendidikan dan
pekerjaan yang baik. Mereka adalah wanita yang bijak.
Apabila seorang wanita, bahkan seorang yang dekat dengan keluarga kita, ingin membawa anak kita ke kota
besar, bahkan keluar negeri, membayar semua biaya perjalanannya, namun menahan identitas paspor anak kita,
maka wanita tersebut tidaklah baik. Hati-Hati.
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Dimanakah anaknya sekarang?
• Orang yang harusnya kita percaya, telah menipu kita. Kepercayaan keluarga dibohongi. Sekarang anaknya
dipaksakan untuk bekerja dibawa kendalinya orang jahat. (tunjukkan gambar tangan yang diborgol, bawah
kanan) Anaknya sekarang sudah terjerat dan tidak ada jalan keluar bagi anak tersebut.
• (tunjukkan gambar tengah kanan dan tengah kiri) Banyak anak-anak lelaki atau perempuan akan dipaksa
bekerja di ladang atau di kapal ikan. Mereka akan bekerja dari matahari terbit sampai dengan larut malam;
dan sangat kurang diberikan air minum, makanan serta waktu istirahat.Mereka disiksa bahkan dibunuh
bilamana beristirahat atau bermain-main.
• (tunjukkan tempat tidur dengan anak yang duduk dilantai) Banyak antara anak-anak itu akan dipaksa bekerja
pada malam hari. Banyak orang laki-laki akan membayar untuk melecehkan mereka secara seksual, bahkan
seorang gadis bisa saja diperkosa sampai 30 kali dalam satu malam.
• (tunjukkan gadis yang digambar atas) Akhirnya gadis itu akan hancur. Ia disimpan diruang kecil yang digem
bok, lalu diberikan obat-obatan supaya tidak mampu melawan, hingga diapun percaya, apabila mau bertahan
hidup, jalan satu-satunya adalah tampil cantik dan berpura-pura menikmati ada apanya. Gadis itu tidak tahu
bahwa hidup itu berharga, bahwa dia itu berharga.

Bilamana tidak ada yang menolong anak-anak itu, mereka akan
MATI, disebabkan pelecehan berulang-ulang, keletihan yang sangat
amat, atau penyakit seks menular.
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Ada harapan untuk anak-anak maupun keluarganya
• (tunjukkan keluarga bagian kiri-atas) Pertahankanlah keeratan keluarga anda. JANGAN PERNAH
membiarkan mereka pergi bersama dengan SIAPAPUN, lebih khusus dengan orang yang telah
menawarkan sejumlah uang kepada anda, dengan alasan mau disekolahkan atau diajak kerja. JANGAN
PERNAH membiarkan mereka pergi dengan SIAPAPUN yang siap membiayai ongkos angkutan mereka.
JANGAN PERNAH menitip / memberikan identitas anaknya atau indentitas anda sendiri kapada
SIAPAPUN JUGA.
• (tunjukkan kepada wanita menggunakan telepon) Bilamana anda melihat ataupun mendengar sesuatu
bahwa seseorang dibawa keluar dari rumahnyalalu dipaksakan untuk bekerja di tempat yang tidak
aman, anda HARUS MELAPORKANNYA. Mereka itu sangat berharga, mereka memerlukan perlindungan
dari kita. Para penegak hukum akan mencari mereka lalu membebaskan mereka.
• Apabila anda pernah terjebak atau terjerat dalam situasi yang membahayakan, carikan dan ingatkan
patokan-patokan disekitar tempat kamu berada; Hubungilah nomor telepon ini:
___________________________________________________________________________________
atau meminta tolong secepatnya. Orang yang mengangkat telepon ditempatitu, merekalah yang akan
datang menjemput kamu, dan kamu tidak akan disalahkan atau dihukum apapun juga.
• (tunjukkan gambar belenggu yang dibuka) Apabila anak itu berhasil untuk melarikan diri atau
diselamatkan, seringkali anaknya tidak semudah itu diterima keluarganya. Mereka merasa malu karena
anaknya dimanfaatkan dan dilecehkan berulang-ulang, bahkan anaknya ditolak keluarganya.
• (tunjukkan pintu terbuka) Melalui sebuah pintu terbuka atau jalan keluar, anaknya serta keluarganya dapat
menemukan kembali rasa nyaman bahkan pemulihan. Apabila ada pintu terbuka dirumah tangganya,
maka bersama dengan keluarganya mereka dapat dipulihkan melalui berbagai program yang ada.
• Walaupun hati mereka telah hancur dan mereka terluka dalam jiwanya, masih ada harapan baginya
untuk menemukan pemulihan yang utuh.

Peralihan bagi mereka yang menggunakan EvangeCube:
Dapatkah saya menceritakan kisah lain tentang pintu yang terbuka ini?
Allah telah membuka pintu ini untuk Anda sebagai undangan bagi Anda untuk mendengar
Injil Yesus Kristus, satu-satunya harapan nyata kebebasan kita, penyembuhan dan pemulihan.
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Statistik
n Seorang anak diperdagangkan setiap 30 detik. (UNICEF)
n Rata-rata usia masuk ke dalam perbudakan seks komersial di Amerika Serikat adalah berusia 13 tahun
		 (Departemen Kehakiman Amerika Serikat).
n Perdagangan Manusia terjadi di 161 dari 192 negara. (PBB)
n Sampai dengan 96% wanita dalam pelacuran ingin melarikan diri tetapi mereka merasa tidak bisa.
		 (Organisasi Buruh Amerika)
n Industri Perdagangan Manusia adalahsebesar 32 miliar dolar per tahun. (PBB)
n Di beberapa negara diperkirakan bahwa  ada 70% pria pembeli seks. (Victor Malarek, The Johns)
n Lebih dari 27 juta orang diperbudak di seluruh dunia. Ini lebih dari dua kali lipat jumlah orang Afrika
diperbudak selama perdagangan budak Trans-Atlantik. (Kevin Bales, Free the Slaves)

Praktek Terbai
Sebagai suatu organisasi dan / atau individu yang mewakili organisasi:
Kami tidak akan pernah menunjukkan gambar wajah anak-anak kecil yang telah dimanfaatkan diselamatkan.
Kami tidak akan pernah membagi cerita yang mengidentifikasi korban dengan nama asli mereka dan/atau lokasi.
Kami tidak akan pernah berbagi cerita tentang  korban dalam bentuk APAPUN media tanpa ijin dari orang yang
diselamatkan dan atau wali mereka
Kami akan melaporkan secara jujur dengan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi.
Kami akan menghapus SEMUA foto dan cerita dari lapangan yang berkaitan dengan korban dan korban eksploitasi
melalui pemimpin tim sebelum mereka dapat dipublikasikan dalam bentuk apapun. Namun tidak terbatas pada:
surat kabar, blog, Facebook, Twitter, dll
n Ketika menyadari korban perdagangan, sementara di lapangan kami akan mencatat secara tertulis semua informasi
yang kami dapat kumpulkan (misalnya nama, usia, gambaran secara jelas dan lokasi korban). Informasi ini akan
diserahkan kepada pemimpin tim sehingga intervensi yang aman dan tepat dapat terjadi.

n
n
n
		
n
n

Langkah-langkah Tindakan
n

KESADARAN

William Wilberforce berkata, “Anda dapat memilih untuk melihat ke arah lain tapi Anda tidak pernah bisa lagi
mengatakan Anda tidak tahu.” Sekarang Anda telah dididik, Anda harus agresif memperjuangkan kebebasan dengan
meningkatkan kesadaran di antara lingkaran pengaruh Anda sendiri. Berbagi apa yang Anda pelajari dengan setidakn
ya 10 orang yang Anda kenal dan 10 yang Anda tidak kenal.
n

Uang adalah kekuatan pendorong di belakang wabah perdagangan manusia dan diperlukan untuk berperang
melawan itu. Mari terlibatlah dengan organisasi yang memerangi perdagangan manusia dengan berkomitmen untuk
memberikan bantuan keuangan anda untuk mendukung pekerjaan mereka.

		
		
n
		

MEMBERI

DOA

Yesus datang untuk membebaskan yang terikat secara Cuma-cuma. Hanya melalui doa yang dapat kita lakukan bersama
dengan Tuhan untuk menyelesaikan tujuan-Nya dan mulai mengalahkan perbudakan modern yang menghancurkan.

* Langkah-langkah Tindakan yang diadaptasi dari Nefarious: The Merchant of Souls, Exodus Cry Ministries. www.exoduscry.com 		

NOMOR HOTLINE LOKAL:
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