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Apa arti kehidupan manusia? 

Orang-orang ini mewakili orang-orang dari seluruh dunia. Mereka sangat berbeda yang satu dengan 

yang lain, berbeda tradisi dan berbeda cara hidup. Mereka semua berharga. Contohnya, kalau ayah ibu 

ini sekarat, darimana pun dia berasal, dia akan melakukan apasaja yang dia bisa lakukan untuk 

membantunya. 

Orang-orang ini akan melakukan apasaja untuk menyelamatkan nyawa orang yang mereka sayangi. 

Mengapa? Karena semua hidup tidak bisa debeli dengan uang. 
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Hal lain yang umunya kita temui adalah kita semua menginginkan hal-hal yang sama. Kita semua perlu 

uang. Dengan uang kita bisa membeli barang-barang yang kita mau dan perlu. Pendidikan untuk anak-

anak kita adalah punting karena pendidikan memberi mereka kesempatan lebih baik untuk masa depan 

yang baik. Persamaan. Kita bekerja untuk pendidikan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih banyak 

karena kita semua mau diperlakukan dengan hormat dan diperlakukan sama di dalam masyarakat. 

Ketiga: uang, pendidikan, dan persamaan adalah titik masuk utama untuk eksploitasi. 
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Siapa orang-orang yang kita hormati?  

Pemimpin agama penting di dalam komunitas. Kita berharap bahwa mereka mungkin mengajarkan kita 

bagaimana merasa damai dan punya hubungan dengan Tuhan.  

Para suami and pacar penting karena mereka mencintai dan memberikan dukungan keuangan dan 

emosi. Ibu, teman, dan tetangga kita merawat kita, hususnya waktu kita kecil. Pengusaha yang kaya 

punya uang, status, dan kehormantan yang kita mau untunk hidup kita. 
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Mengapa anak-anak ini pergi dan kemana mereka pergi?  

Pengusaha yang kaya menawarkan keluarga ini uang untuk mengambil anak mereka ke negara lain 

untuk melatih dia berbisnis. Dia menjanjikan untuk mengirim uang kepada keluarga setiap bulan. 

Pemimpin-pemimpin agama menawarkan membawa anak ini ke kota untuk belajar di sekola mereka. 

Keluarga ini sedih karena dia pergi, tetapi mereka bersyukur dia akan punya kesempatan untuk 

pendidikan yang baik dan kebebasan. 

Tante menawarkan perempuan ini perkerjaan di restauran di kota. Dia menjanjikan dia akan punya uang 

banyak untuk dikirim ke keluarganya. 

Semua orang-orang ini sudah membuat keputusan untuk membiatkan anak mereka pergi, atau 

memutuskan untuk pergi karena mereka dijanjikan hal-hal yang baik oleh seseorang yang mereka 



percaya. Tetapi anak ini dirampas dan tidak ada seorangpun tahu kemana dia pergi. Dia mewakili 25% 

dari anak-anak yang diambil secara paksa. Yang lain 75% berasal dari keluarga yang percaya bahwa 

mereka membuat pilihan yang baik untuk anak-anak mereka. 
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Mana yang benar dan mana yang menipu?  

Para suami dan pacar bekerja untuk menafkahi keluarga. Mereka tidak menyakiti istri dan pacar mereka. 

Ini laki-laki yang baik. Kalau laki-laki memaksa istri dia untuk melayani laki-laki lain untuk mendapat uang 

atau narkotika, dia tidak aman. 

Pemimpin-pemimpin agama dari berbagai tradisi bisa hidup ditengah-tengah kita, berbicara bahasa kita, 

dan mau mengajarkan kita bagaimana mempunyai kedamaian dengan Tuhan. Ini orang yang baik. 

Kedang-kedang laki-laki berpura-pura sebegai pemimpin agama tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. 

Jika seorang pemimpin agama mau memberikan anda uang dan mengajak anak anda keluar dari desa, 

dia tidak aman. 

Pengusaha yang kaya mungkin datang ke tempat tinggal anda dan berbuat hal yang baik, seperti 

membrikan obat atau menyediakan air persih. Ini orang yang baik. Jika pengusaha yang kaya mau 

membirikan anda uang dan mengambil anak anda keluar dari rumahnya, dia tidak aman. 

Tetangga, tante, dan teman-teman membantu anak-anak mereka mendepatkan pendidikan dan 

perkerjaan yang baik. Mereka wanita yang baik. Jika seorang wanita bahkan seseorang yang anda kenal, 

menawarkan sebuah perkerjaan atau pendidikan di negera lain, kalau dia membiayai perjalanan anda 

dan menyimpan kartu dokumen identitas anda, dia tidak aman. 
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Dimanakah anak-anak ini sekarang?  

Orang-orang yang seharusnya kita percayai telah menipu kita. Kerluarga ini percaya kebohongan. 

Sekarang anak-anak mereka dipaksa untuk bekerja untuk orang-orang yang jahat. Mereka dijebak dan 

tidak bisa melarikandiri. Banyak anak akan dipaksa untuk bekerja di perkebunan atau menangkap ikan 

dengan perahu. Mereka akan bekerja kras pagi-pagi sekali sampai larut malam dengan sedikit makanan, 

air, atau tidur. Mereka akan depukul atau dibunuh kalau mereka berhunti bekerja untuk istirahat atau 

bermain. 

Banyak anak akan dipaksa untuk bekerja di malam hari. Laki-laki akan membayar mereka melecekan 

mereka dan tidur dengan mereka. Anak ini akan diperkosa oleh sebanyak 30 orang laki-laki setiap 

malam. Lama-kelamaan, perempuan ini akan ancur. Dia dikunci di kamar yang kecil dan deberi narkotika 

sehingga dia tidak bisa melawan. Dia akan percaya bahwa cara yang paling aman adalah untuk menjadi 

cantik dan berpurapura menikmati laki-laki yang diberikan kepadanya. Dia tidak tahu bahwa hidup 

sangat berharga dan dia juga berharga. 

Jika seseorang tidak membantu anak ini, mereka akan mati dari perlakuan kejam, kelalahan, atau 

penyakit.  
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Ada harapan untuk anak-anak dan keluarga. Punyalah hubungan yang erat dalam keluarga.  



Jangan menyekolahkan atau menyuruh mereka bekerja dengan orang yang menawarkan uang. 

Jangan biarkan mereka pergi dengan siapapun yang akan membiayai perjalanan mereka.  

Jangan memberikan identitas anda atau anak anda kepada orang lain. 

Jika anda melihat atau mendengar orang yang deculik dari rumah dan dipaksa bekerja di tempat yang 

berbahaya, anda harus memberitahu. Mereka berharga. Mereka harus mendapatkan perlindungan.  

Jika seorang anak disalamatkan atau delepaskan berberapakali keluarga tidak akan manyambut mereka. 

Keluarga merasamalu. Anak mereka telah diperdaya. Anak ini sekarang sakit dan tidak ada yang 

menerima mereka. 

Mungkin anak dan keluarga itu bisa mendapatkan kebebasan dan penyembuhan. Jika ada pintu yang 

terbuka untuk anak kembali ke rumah, mereka bisa mulai untuk sembuh dari banyak cara mereka 

terluka. Walapun mereka merasa terluka dan tersakiti, hati mereka adalah satu satunya yang hancur 

bisa disembukan dan menyatu 

 

 

 


