
ĐTC ký tuyên ngôn chung chống nạn nô lệ mới 

VATICAN. Sáng ngày 2-12-2014, ĐTC Phanxicô đã cùng với các 

vị lãnh đạo tôn giáo khác, ký tuyên ngôn chung bày tỏ quyết tâm 

cộng tác loại bỏ vĩnh viễn hình thức nô lệ mới trước năm 2020. 

Cùng ký vào tuyên ngôn còn có Đức Giáo Chủ Liên hiệp Anh giáo 

Justin Welby, các vị lãnh đạo Chính Thống, Phật giáo, Ấn giáo và 

Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia. Sáng kiến lịch sử này do tổ chức 

gọi là Global Freedom Network (Mạng tự do trên thế giới), đề 

xướng. Tổ chức này nhắm loại trừ nạn buôn người và các hình 

thức nô lệ mới trên thế giới ngày nay. Hòa Thượng Thích Nhất 

Hạnh cũng được mời tham dự nhưng bì bị đột quỵ nên Ni Sư đệ 

tử là Thích Nữ Chân Không, 76 tuổi, đã đi dự thay. 

Lễ nghi ký tuyên ngôn chung diễn ra lúc 11 giờ 15 sáng tại trụ sở của Hàn lâm viện Tòa Thánh về các 

khoa học ở Nội thành Vatican. 

Lên tiếng trong dịp này, sau khi cám ơn tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và những người hiện diện, ĐTC 

khẳng định rằng: ”Được sự tuyên xưng tín ngưỡng soi sáng, chúng ta họp nhau nơi đây do một sáng 

kiến lịch sử và để thực hiện một hành động cụ thể: tuyên bố chúng ta sẽ cộng tác với nhau để loại trừ 

tai ương kinh khủng là sự nô lệ tân thời dưới tất cả mọi hình thức của nó. 

”Sự bóc lột thể lý, kinh tế, tính dục và tâm lý người nam, người nữ, trẻ em nam nữ, hiện đang xiềng 

xích hàng triệu ngừơi trong tình trạng vô nhân đạo và tủi nhục. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên 

Chúa. Thiên Chúa là tình thương và tự do, Đấng hiến thân trong các quan hệ giữa con người với nhau… 

Bất kỳ quan hệ kỳ thị nào đều không tôn trọng xác tín cơ bản theo đó người khác cũng là người như 

chúng ta, và hành động đó là một tội ác. Và bao nhiêu lần có những tội ác kinh khủng! 

ĐTC nói thêm rằng “Vì thế chúng ta tuyên bố nhân danh tất cả và từng người rằng nạn nô lệ tân thời, 

trong tương quan với nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận, là tội ác 

xúc phạm đến nhân loại. Các nạn nhân thuộc mọi giai tầng, nhưng nhất là những người nghèo khổ và 

dễ tổn thương nhất trong các anh chị em của chúng ta. 

”Nhân danh họ chúng ta kêu gọi các cộng đoàn của chúng ta hãy hành động, để hoàn toàn loại bỏ mọi 

sự tước đoạt tự do của cá nhân với mục đích bóc lột con người và thương mai; nhân danh họ chúng ta 

đưa ra tuyên ngôn này. 

ĐTC ghi nhận rằng mặc dù có những cố gắng lớn của nhiều người, tệ nạn nô lệ tân thời tiếp tục là một 

tai ương kinh khủng trên thế giới, kể cả dưới hình thức du lịch.. Tội ác này nấp sau những thói quen bề 

ngoài và được chấp nhận, nhưng trong thực tế, các nạn nhân của chúng ở trong tình trạng mại dân, 

 



buôn người, cưỡng bách lao động, làm việc như nô lệ, cắt chặt cơ phận, bán cơ phẩn và tiêu thụ ma túy, 

bắt trẻ em làm việc. Nó nấp sau cánh cửa thánh đường, nhưng nơi đặc biệt, trên các đường phố, trong 

xe cộ, xưởng thợ, đồng quê, thuyền cánh cá và nhiều nơi khác.. 

ĐTC kết luận rằng: Chúng tôi kêu gọi tất cả những người có tín ngưỡng, các vị lãnh đạo, chính quyền, 

xí nghiệp, mọi người nam nữ thiện chí, hãy quyết liệt hỗ trợ và tham gia các phong trào chống nạn nô 

lệ tân thời dưới mọi hình thức” 

”Được sự nâng đỡ của các lý tưởng trong tín ngưỡng và các giá trị nhân bản chung, tất cả chúng ta có 

thể và phải giơ cao ngọn cờ các giá trị tinh thần. .. Tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay ơn 

được hoán cải chính mình thành tha nhân của mỗi người không phân biệt ai, luôn tích cực giúp đỡ những 

người chúng ta gặp trên đường. (SD 2-12-2014) 
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