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SOLWODI Hungary Egyesület 

tevékenységeink 2020-ban

Egyesületünk neve a SOLidarity with WOmen in DIstress - szolidaritás a szükségben lévő
nőkkel - rövidítésből származik. A szervezetet Dr. Dr. Lea Ackermann nővér hívta életre
1985-ben,  Mombasaban,  Kenyában.  Szerzetesnőként,  szolgálata  során  találkozott  olyan
lányokkal és nőkkel, akiket a szegénység prostitúcióra kényszerített. 

A SOLWODI Hungary Egyesület megalakulásáról

Az egyesületet közel hároméves reflexiós munka eredményeként alapították 2017-ben. Az
alapítók között hét szerzetesrend tagjai – kilenc nővér és egy laikus hölgy. 

A  Ferenc  pápa  által  a  világ  sebének  nevezett  emberkereskedelem  globális  kihívása
motiválta az alapítókat, mint a Katolikus Egyház tagjait, hogy tevékenyen részt vállaljanak
az  áldozatok  segítésében,  illetve  a  társadalom  és  az  Egyház  e  témában  történő
érzékenyítésében.

Az alapítók számára fontos, hogy az ima mellett konkrét tettekkel is csatlakozzanak az
emberkereskedelem felszámolásáért folytatott küzdelemhez.

A nővérek  fókuszában  az emberi,  első sorban  a női  méltóság védelme,  őrzése  áll.  Az
Alapszabály aláírására 2017. február 8.-án, Szent Bakhita Josephina emléknapján történt.

Küldetésünkben inspiráló számunkra Ferenc pápa hívása:

„Bátorítok mindenkit, aki azon van, hogy segítse a férfiakat, nőket, gyermekeket,  akiket
rabszolgasorba  vetettek,  kihasználtak,  munkaeszközként,  élvezeti  tárgyként
kizsákmányoltak,  gyakran  megkínoztak  és  megcsonkítottak.  Kérem,  hogy  mindazoknak,
akiknek kormányzati felelőssége van, határozottam, eltökélten lépjenek fel, és dolgozzanak
azért, hogy megszüntessék ennek a szégyenletes sebnek az okait, amely méltatlan a civil
társadalomhoz.  Fontos,  hogy mindannyian felelősnek érezzük magunkat,  és  dolgozzunk
azért,  hogy  ezeknek  a  fivéreinknek  és  nővéreinknek  a  szava  legyünk,  és  felemeljük  a
hangunkat  azokért,  akiket  megaláztak  a  méltóságukban.  Imádkozzunk  értük  és
családtagjaikért.”     (Ferenc pápa Úrangyala imádsága 2015. február 8.-án)



Egyesületünk tevékenységei

A  SOLWODI  Hungary  sajátos  tevékenysége  az  egyházi  érzékenyítés,  hálózatépítés  és
együttműködés egyházi és civil szervezetekkel, a rendőrséggel az áldozatok védelmében és
segítésében. A külföldi SOLWODI -gyakorlattal ellentétben nincs védett házunk. 

Tevékenységeink:

 ismeretterjesztést  és  megelőzést  célzó  érzékenyítő  programok,  melyek  az  áldozat
azonosításban és áldozat irányításban segítenek olyan egyházban szolgáló segítőket
(hitoktatók,  lelkipásztorok,  szerzetesek,  stb.)  akik  a  pasztorációban  áldozatokkal
vagy potenciális áldozatokkal találkoznak.

 hálózatépítés és együttműködés más szervezetekkel
 konkrét segítségnyújtás mellett imádságban támogatni, hordozni az érintetteket

1. Lelkiségi programok, imanapok, imádságok az emberi méltóság védelmében, 
az áldozatokért, veszélyeztettekért 

2020.  február  7-én a  pesti  Jézus Szíve  templom adott  helyet  az  immár  hatodik alkalommal
megrendezett  szentmisének  az  emberkereskedelem  áldozataiért,  melynek  főcelebránsa  Dr.
Cserháti Ferenc püspök úr volt.

Az  előző  évhez  hasonlóan  havonta  imaszándékokat  küldtünk  ki  azoknak,  akik  imaháttérrel
kapcsolódtak  az  Egyesület  küldetéséhez.  Az  imaszándékok  mellett  gyakorlati  ötleteket  is
kínáltunk áldozatoknak nyújtott konkrét segítségre. Szerzetesközösségek és magánszemélyek is
csatlakoztak az imahálónkhoz. 

2020 március – májusa között Budapesten a Párbeszéd Házában  A megtört kenyér erejével
címmel három alkalmas lelkiségi estét szerveztünk segítő foglalkozásúak számára, elsősorban
olyanoknak, akik bántalmazottakkal, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel foglalkoznak, segítő
foglalkozásúként vagy önkéntesként.

Párbeszéd Háza - A megtört kenyér erejével - beszélgetőestek segítő foglalkozásúak számára a
SOLWODI Hungary Egyesület szervezésében (parbeszedhaza.hu)  

2. Konferencia és szakmai nap szervezése

2020. február 7.-  én a budapesti Párbeszéd Háza adott helyet annak a bemutató előadásnak
(pilot  project),  melynek  célja  szakmai  napok  megszervezése  egyházmegyékben  az
emberkereskedelemről.  Az  előadásra  katolikus  egyházmegyék  püspökei,  illetve  az
általuk kijelölt kapcsolattartók kaptak meghívást. Ennek az előadásnak a folytatásaként

2020.  október  21.-  én  Pécsett  került  megrendezésre  egy  szakmai  nap  az  egyházmegye
közoktatási intézményvezetőinek az emberkereskedelem témájában. Az ORFK részéről



Németh  Ágnes  és  Kovács  László  rendőrezredesek  előadása  az  emberkereskedelem
hazai  és  európai  helyzetét  mutatta  be.  Koós  Judit  rendőr  őrnagy  bűnmegelőzési  –
áldozatvédelmi  referens  (BRFK) előadása  a  függőségekről  szólt,  a  fiatalok nyelvén,
nem  csak  diákoknak.  Végül  dr.  Martonyi  Ágnes  beszélt  az  online  tér  adta
lehetőségekről és kihívásokról, melyek a koronavírus miatt sajátos aktualitással bírnak.

EMBERKERESKEDELEM – A PÉCSI EGYHÁZMEGYE KÖZOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYVEZETŐINEK TARTOTTAK TOVÁBBKÉPZÉST | MAGYAR KURÍR - 
KATOLIKUS HÍRPORTÁL (MAGYARKURIR.HU)

2020. október 17-én, Budapesten a Párbeszéd Házában az emberkereskedelem európai 
napjához kapcsolódóan szerveztünk műhelyt ifjúsági csoportok vezetőinek, melynek 
témái: függőségek, az online tér veszélyei, családon belüli bántalmazás. A műhely 
vezetője Koós Judit rendőr őrnagy bűnmegelőzési – áldozatvédelmi referens (BRFK) 
volt. 

PÁRBESZÉD HÁZA - MŰHELY GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI CSOPORTOT VEZETŐ 
FIATALOKNAK (PARBESZEDHAZA.HU)

3. Érzékenyítő műhelyek az emberkereskedelemről diákok részére

2020. február 29-én a szegedi Karolina Gimnázium kollégistáinak tartottunk érzékenyítő
műhelyt az emberkereskedelemről,  aminek nagyon pozitív visszhangja volt a diákok
körében.

2020.  március  11-én,  ugyancsak  a  Karolina  Gimnázium  egyik  végzős  osztályának
tartottunk érzékenyítő műhelyt.

4. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel

2020. március 16-20 között az Egyesület két munkatársa és két önkéntese vett részt egy 
Traffick Wise nevű emberkereskedelem megelőzését célzó tréningen, amit a OM 
Hungary szervezett OM South Africa-val együttműködve. A koronavírus- helyzetre 
való tekintettel a képzés online tudott megvalósulni.

2020. november 19-én olasz partnerszervezetünk a Comunita Papa Giovanni XXIII 
meghívására részt vettünk a Right Way projektjük bemutatását célzó webinar-on 
Exploring integration possibilities for survivors of sex trafficking címmel. 

5. Együttműködés más szervezetekkel 

A Névtelen Utak Alapítvánnyal Egyesületünk megalakulása óta együttműködik, több 
hozzánk forduló áldozatnak sikerült megfelelő segítséget nyújtanunk az Alapítvánnyal 
való közös munka által. 2020 februárjában felajánlották, hogy a rehabilitációs 
programjuk részeként heti rendszerességgel tartsunk foglalkozásokat azoknak a 
hölgyeknek, akik a programjukban részt vesznek. Így 2020 márciusától heti 
rendszerességgel találkozunk a felépülésben lévő hölgyek csoportjával. Amíg a 
járványhelyzet engedte, személyesen – főzőiskola keretében, majd online térben 



életvezetési témákkal foglalkozó beszélgetések során.

A  Névtelen  Utak  Alapítvány  karácsonyi  csomag  missziójához  kapcsolódva,  több  női
szerzetesrend  és  civil  adományozók  ajándékcsomagjait  gyűjtöttük  össze  és  juttattuk  el  az
Alapítványhoz.

6. Konkrét segítségnyújtás

A 2020-as év folyamán tizenhárom konkrét megkeresés érkezett hozzánk, minden esetben felnőtt,
magyar állampolgárságú nők kértek segítséget. Közülük egy személy poszttraumás stresszben,
egy akut gyászban, ketten nehéz élethelyzetben, öten családon belüli bántalmazás áldozataként,
négyen kényszerprostitúció áldozataként kérték az Egyesület segítségét. 

A  fenti  konkrét  esetekben  áldozatirányítással,  fordítással,  lelkigondozói  beszélgetéssel,  –
életvezetési tanácsadással és anyagi támogatással segítettük a hozzánk fordulókat.

Támogatóink

Egyesületünk  egyedüli  bevételi  forrása  jelenleg  támogatóink  nagylelkűségének  köszönhető.
Ezekkel  igyekszünk  fedezni  a  működtetéssel  kapcsolatos  kiadásainkat.  Szintén  ezekből  a
bevételekből tudjuk klienseinket segíteni például terápiás folyamat elkezdésében vagy hivatalos
ügyintézés során felmerülő fordítási kiadásaik átvállalásában. 

Hálásan köszönjük 

a RENOVABIS, a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája, a Congregatio Jesu Szerzetesrend, a 
Segítő Nővérek, az Isteni Üdvözítő Nővérei, a Jézus Szíve Társasága, a Szent Keresztről Nevezett
Irgalmas Nővérek, a Szent Ferenc Kisnővérei, a Jézus Társasága, a Névtelen Utak Alapítvány, az 
ORFK, a BRFK, a SOLWODI Österreich, továbbá magánszemélyek anyagi és humán 
erőforrással, valamint személyes és közösségi imaháttérrel történő támogatását. 

Budapest, 2020.12.31.

Légrádi Gabriella keresztes nővér
elnök

SOLWODI Hungary Egyesület


