
MODERNE SLAVERI
: situasjoner der noen bruker tvang, vold, trusler, eller annen kontroll for å utnytte sårbare mennesker 
   til egen fortjeneste - uten at ofrene har mulighet til å unngå det eller ser noe alternativ. 

...................................................................................................

46 mill
GLOBAL SLAVERY INDEX

mennesker lever som slaver i dag

......................................................22% er i sexslaveri

(gateprostitusjon, bordeller, 
pornoproduksjon, pedofiliringer)

................................................................................................78% er ofre for tvangsarbeid

(tekstil-/ lærvare-/ bomullsproduksjon, gruvedrift, 
landbruk, bygg og anlegg, bilbransjen, vaskebyrå, 
husarbeid, barnepass mm)

55% er kvinner/jenter

................................................................................................150 mill dollar i årlig profitt

En slave koster i dag ca 270 kr

$

26% er barn

................................................................................................Norge (2015): 301 offer for menneskehandel

205 kvinner
54 menn
27 jenter (under 15 år)
15 gutter (under 15 år)
MEN - HER ER DET STORE MØRKETALL!

{204 offer for seksuell utnyttelse
86 - tvangsarbeid
4 - kombinasjon tvang og prostitusjon
7 - ukjent

Moderne slaveri er forbudt i nesten alle land, 
men foregår likevel overalt.



HVA KAN VI GJØRE?

....................Lær mer

Lær om slaveri globalt og lokalt, hva sier vår kristne tro og hvorfor skal vi bry oss, og hvordan kan ofre få hjelp i det norske 
systemet. Ta temaet inn i studiegrupper, barnelag på kirkekaffen, seniortreffet, konfirmantundervisning, inn på videregående, 
folkehøgskoler og studiesteder. Finn innformasjon på www.globaluke.no 

......................................................Bidra til økt fokus

Snakk med venner, del nyhetssaker/fagstoff i sosiale medier. Oppfordre kirke- og misjonsledere til å løfte temaet i internasjonale 
nettverk og med samarbeidskirker/-partnere.

................................................Start en lokal anti-slaveri gruppe

......................................................Støtt prosjekter og organisasjoner

...........................Forbrukermakt

Start en lokal anti-slaveri-gruppe og undersøk muligheter for hvordan dere kan støtte/samarbeide med lokalt politi, NAV, frivillig-
sentral, politikere, og frivillige organisasjoner. 

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Hope for Justice, Røde Kors og Press, Redd Barna, A21, ROSA-prosjektet, Caritas Senter, 
Freethem, m.fl. sitt arbeid i Norge. Eller utviklings-, misjons- og diakonale prosjekter som hjelper folk ut av sårbare situasjoner 
ved å sikre grunnleggende rettigheter, bærekraftig økonomi/livsgrunnlag, og tilgang til å påvirke lokale beslutninger. 

Eksempler:
• Kirkens Nødhjelps prosjekter for flyktninger, voldsutsatte kvinner og for klimatilpasning,
• Normisjons prosjekt blant steinknusere; Misjonsalliansens prosjekter i Kambodsja for utdanning og jobbskaping; Den norske 
   Misjonsselskaps arbeid mot vold mot kvinner; HimalPartners arbeid med mental helse og med utdanning; Stefanusalliansens 
   arbeid blant religiøse minoriteter, m.fl. 
• ADRAs prosjekt for utdanning eller prosjektet «Keep Girls Safe»
• Strømmestiftelsens Shonglap-prosjekt eller andre jobbskapingsprosjekter
• KFUK-Ms Globalaksjon 2016-17 for økonomisk rettferdighet og etisk handel
• Changemakers arbeid for gjeldslette og mot ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse

Bruk forbrukermakten din! ALLE kan gjøre noe med etterspørselen på varer og tjenester.
• Spør hvor varer er produsert og hvilke forhold de er produsert under.
• Velg merker med åpne fabrikklister når du kan! 
• Kjøp FairTrade-merkede og Svanemerkede varer, og kvalitetsvarer som varer lenge. 
• Stimuler til gjenbruk, arranger byttefest, loppemarked. 
• Ta avstand fra pornobruk, seksualisering av mindreårige i medier, ‘objektifisering’ av kvinner.
• Når du skal vaske bilen, huset eller pusse opp: Ta klart avstand fra svart arbeid og for billige tjenester! 
   Lær mer på www.handlehvitt.no

....................................I møte med politikere

Etterlys innføring av den nye etikkloven som pålegger norske selskaper åpenhet om produksjonsforhold; stem på partier som vil gi 
bedre rettsvern og beskyttelse til traffickingofre og gjøre det vanskeligere å slippe unna for bakmenn.

......................................................I menigheten

Bygg gode menighetsfellesskap, som er kultursensitive, ser og tilbyr konkret hjelp til tidligere ofre, som norskundervisning, prak-
tiske tjenester, ledsager til offentlige kontorer, barnepass, sosialt nettverk (uten å spørre og grave for mye om bakgrunn). 
Bidra som frivillig lokalt. 

Kilder: Global slavery index; ILO; Freetheslaves.net; Politiet; UngInfo; Anti-Slavery.org; 
FN-sambandet; Frelsesarmeen; Dagbladet; The Guardian; IOM; Framtiden.no, 


