MODERNE SLAVERI

En situasjon 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.

40 millioner

mennesker lever som slaver i dag.
De utsettes blant annet for:

Tvangsarbeid

Sexslaveri
Menneskehandel

Tvangsekteskap

Barnearbeid

HVA KAN VI GJØRE?
Lær mer og del kunnskapen

• Lær om slaveri globalt og lokalt, diskuter hvorfor skal vi bry oss, og lær
om hvordan ofre kan få hjelp i det norske systemet.
• Snakk med venner, del nyhetssaker og fagstoff om slaveri i sosiale medier.
• Ta temaet inn i studiegruppen, kirkekaffen, seniortreffet, konfirmantundervisning, i undervisningen på folkehøgskoler og studiesteder.
• Du finner informasjon og ressursmateriell på www.globaluke.no

I menigheten

• Be for ofre for moderne slaveri og om slutt på all utnyttelse. Be om
mot og vilje til å ta oppgjør med ondskap og likegyldighet.
• Ta temaet inn i gudstjenester, ungdomsgruppa og temakvelder.
• Delta i Global uke 11.- 18. november 2018. Lag en anti-slaveri-gruppe i
menigheten.
• Bidra til inkluderende fellesskap som tilbyr nettverk og støtte til personer i sårbare situasjoner. Oppfordre kirke- og misjonsledere til å løfte
temaet i sine sammenhenger, i møte med internasjonale nettverk og samarbeidspartnere.

Støtt prosjekter og organisasjoner
Gjennom å begrense sårbarhet kan vi forebygge slaveri. Du kan bidra
gjennom å
• Støtte organisasjoner som driver internasjonalt arbeid for å sikre
bærekraftig livsgrunnlag og tilgang til å påvirke lokale instanser.
• Støtte organisasjoner i Norge som jobber mot strukturene som
opprettholder moderne slaveri og som bistår ofre for trafficking og
tvangsarbeid til å komme ut av utnyttelsen.
• Støtte organisasjoner som belyser tema og sprer kunnskap om
problematikken.

Bruk forbrukermakten
Vi kan ha stor påvirkning gjennom å ta bevisste valg når vi kjøper varer og
tjenester.
• Spør hvor varen er produsert og hvilke forhold den er produsert under.
• Velg merker med åpne fabrikklister/leverandørkjeder. Finn ut mer på
framtiden.no
• Kjøp varer med merker som FairTrade-, Utz (kakaoprodukter), Svanemerket, osv. Disse tar deg et hakknærmere bærekraftig produksjon og gode
vilkår for arbeiderne.
• Kjøp kvalitetsvarer som varer lenge og lær deg å reparere ting.
• Gjenbruk - handle i bruktbutikker, arranger byttefest, loppemarked o.l.
• Ta avstand fra kroppsfokus, pornobruk, seksualisering av mindreårige og
‘objektifisering’ av kvinner.
• Når du skal vaske bilen og huset eller pusse opp: Unngå svart arbeid !
Lær mer på handlehvitt.no
• Spør banken om pengene dine er investert i “slavefrie” selskaper og hva
slags investeringspolitikk de har. Benytt etiskbankguide.no

Bruk din stemme

• Si fra hvis du får vite om kritikkverdige forhold. Bruk for eksempel
ROSA-prosjektets døgnåpne hjelpetelefon: 22 33 11 60.
• Oppfordre myndigheter og næringsliv til å gjøre det enklere for
forbrukere å handle etisk, f.eks. gjennom å innføre en etikkinformasjonslov som pålegger norske firma åpenhet om
leverandørkjeder og arbeidsforhold, og på sikt også en hehetlig norsk
moderne slaverilov.
• Etterlys lokal handlingsplan mot menneskehandel i kommunen din.
• Etterlys sterkere innsats mot arbeidslivkriminalitet og svart økonomi,
samt bedre rettsvern og beskyttelse for ofre for menneskehandel i
Norge.
• Krev at regjeringen aktivt følger opp sin egen handlingsplan mot
menneskehandel.
• Be norske myndigheter ta opp menneskerettigheter i sin dialog med
beslutningstakere i land hvor disse ikke respekteres.

Kilder og ressurssider:
Global Slavery Index; ILO; Freetheslaves.net; politi.no; UngInfo; Anti-Slavery.org;
FN-sambandet; Frelsesarmeen/anti-trafficking.no; The Guardian; Framtiden.no; rosa-help.no; globaluke.no

Moderne slaveri er forbudt i alle land.
Likevel foregår det overalt.

$

Slaverindustrien har en årlig
profitt på 150 milliarder dollar
...........................................................................
En slave koster i dag gjennomsnittlig 270 kr

4,8
millioner mennesker lever i sexslaveri
...................................................................................................
Gateprostitusjon, pornoproduksjon,
bordeller eller pedofiliringer.

24,9 millioner utnyttes i tvangsarbeid
............................................................................................................
Tekstil-, lærvare-, og bomullsproduksjon, gruvedrift,
landbruk, bygg og anlegg, bilbransjen, vaskebyrå,
husarbeid, barnepass m.m.

Norge
er et destinasjonsland
............................................................................................................
ILO anslår at 9000 personer lever i slaverilignende forhold i Norge.
«Vår tids slaveri berører oss gjennom produktene og tjenestene vi bruker daglig.
Globaliseringen har resultert i stor etterspørsel av billig arbeidskraft og billige
varer, og grov utnyttelse er ofte skjult i mange ulike typer leverandørkjeder.
Norske forbrukere og selskaper kan uvitende tjene på moderne slaveri gjennom
mobiltelefonene vi bruker, klærne vi går med, maten vi spiser, el-bilene vi kjører,
leverandørene vi bruker, og selskapene vi investerer i.»
Tina Davis, spesialrådgiver for næringsliv og menneskerettigheter, Rafto-stiftelsen

