
Moderne slaveri er en samlebetegnelse for mange typer grov utnyttelse, som tvangsarbeid, barneekteskap, tvungen prostitusjon og annen 
tvang til seksuelle formål, organtyveri, m.m. I Norge benyttes ofte begrepet menneskehandel. Gjennom varer og tjenester vi kjøper, kan vi 
uvitende ha med utnyttelse å gjøre. Kirkene i Norge går sammen om å sette søkelys på moderne slaveri under Global uke i november. 
Norges Kristne Råd (NKR) står for koordinering og ressursmateriell. 

 

Dramaverktøy for ungdom - om vår tids slaveri 

 

På bestilling fra Norges Kristne Råd utvikler dramapedagog Maj Helene Bekkevold våren 2022 et  
dramaopplegg for og med ungdom fra 14 til 20 år. Opplegget utvikles med støtte fra Norad og Justis- 
og beredskapsdepartementet som ressurs i anledning kirkenes felles arbeid mot moderne slaveri.  
 
Moderne slaveri er en samlebetegnelse for flere typer grov utnytting. Dramaopplegget fokuserer 
spesielt på to temaområder og som man kan velge mellom:  
  1) Utnyttelse til seksuelle formål  
  2) Tvangsarbeid, utnyttelse i klesindustrien 
 

Målet er å bevisstgjøre ungdom om moderne slaveri og engasjere dem til å bli en del av løsningen. 
 
Kort fortalt: Ved gjennomført opplegg vil man ha vært innom:  
- Hva moderne slaveri er  
- Sårbarhetsfaktorer  
- Hvordan det kan oppleves å bli utnyttet og leve i situasjoner med moderne slaveri 
- Hva kan vi gjøre, og hvem har ansvar for hva 

 

Et ressurshefte (beskrivelse + veiledning for ledere) blir tilgjengelig på globaluke.no ca. 1. juni  

 

Metode og tilnærming: Ungdommen får mulighet til å sette seg inn i problematikken slik: 
- Ved bruk av vurderingsøvelser vil de få innsikt i tematikken gjennom å ta valg og fysisk flytte seg til 
det de velger. 
- Ved bruk av bildeteater inviteres ungdommene til å lage «frysbilder» fra situasjoner fra eget liv der 
de selv har opplevd å kjenne seg sårbare. Dette danner utgangspunkt for refleksjon og samtale om 
når og hvorfor noen er mer utsatt for utnyttelse enn andre.  
- Ved å lage små rollespill der de belyser ulike situasjoner som er forbundet med eller kan føre til 
utnyttelse. 
- Ved å involveres i å lete etter og finne frem til mulige utveier og løsninger på problemet.  
 

Deltakerne  
Kommer til å få lære på en spennende og gøy måte. Bruke kroppen som et redskap for å sette seg inn 
i andre personers liv, gjennom rollemodellering, frysbilder og rollespill. Innsikt i etiske 
problemstillinger og dilemmaer som omhandler moderne slaveri. Få rom til å reflektere over og få 
større kjennskap til problematikken. Bli utfordret til å bli en del av løsningen, ved å få «erfaring» av 
hvordan de kan gjøre en forskjell i andres liv som forbrukere og medmennesker. Det hele ender med 
en (intern) visning av det de har laget, som fremhever håpet og uttrykker frihet, rettferdighet og 
verdighet. 
 

Beregnet varighet: 90 - 120 minutter. Kan kombineres med filmvisning, andakt, foredrag m.m.  

Krav til rom, utstyr, m.m.: Et rom uten faste stoler og med en del gulvplass. 
 
Lyst å prøve dette ut med ungdommer lokalt? Få besøk av dramapedagog? Eller bare vite mer?  
Ta kontakt med dramapedagog Maj Helene Bekkevold majhelene.christensen@gmail.com eller  
Elin Sæverås, prosjektleder, efs@norkr.no tlf. 93 44 1915 
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