«Mennesker ikke til salgs» og Global uke mot moderne slaveri
Slaveri er ikke avskaffet, men opptrer i stadig
nye former. Millioner av mennesker i er offer
for menneskehandel over landegrenser i sexhandel, tvangsarbeid, organtyver,
tvangsekteskap. Klimaendringene og den
globale flyktning-situasjonen bringer nye
mennesker inn i ulike former for utnyttelse.
Noen tjener grovt på andres sårbare situasjon.
Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus, er et
vitnesbyrd om ethvert menneskes verdi og verdighet. Mennesker skal aldri være en handelsvare!
Menigheter oppfordres derfor til å ta slaveri-temaet inn i sine faste arenaer, som gudstjeneste,
konfirmantsamling, bibelgruppe, osv. Ambisjonsnivået bestemmer dere lokalt.
I år sammenfaller to kirkelige tiltak i arbeidet mot moderne slaveri: De lutherske kirkene markerer
500 år med reformasjon med å understreke at «Mennesker er ikke til salgs» i gudstjenester den
19. november. Samtidig går mange kirkesamfunn i Norge sammen om å markere Global uke mot
moderne slaveri 12.-19. november, en årlig uke der kirkene sammen og samtidig løfter et globalt
rettferdighetstema. De to markeringene kan kombineres slik:
BE SAMMEN OG SAMTIDIG: Les opp fellesbønnen for Global uke eller bruk forbønnspunktene (se
globaluke.no/ressurser). Dette er nok til at deres menighet eller gruppe er med på uka. HUSK da å
registrer dere på arrangements-oversikten på globaluke.no så er dere med i fellesskapet!
BRUK MATERIELLET: Byggeklosser til gudstjeneste, fakta- og handlingsark, opplegg for ungdom og
konfirmanter, tips om filmer/samtalekveld, inspirasjonstekster om Josef-fortellingen, m.m. finner du
på globaluke.no og reformasjon2017.no
FÅ BESØK AV EN RESSURSPERSON: Norges Kristne Råd eller Mellomkirkelig Råd kan skaffe fagperson
som kan undervise, holde andakt, preke, m.m., ofte også dekke kostnader for disse.
SØK OM STØTTE eller bare FÅ IDÈER og TIPS om hvordan delta. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller
en uforpliktende telefonprat: Janne Dale Hauger, rådgiver, Mellomkirkelig råd, Den norske kirke,
jh895@kirken.no, tlf. 40 51 41 94
Elin Finnseth Sæverås, koordinator for Global uke, Norges Kristne Råd, efs@norkr.no tlf. 23 08 13 25
Velkommen med! Det er fortsatt ikke for sent. Mye eller litt – alt teller!
P.S! Global uke mot moderne slaveri markeres også i uke 46 i 2018 og 2019.

Global uke er støttet av Norad og Justis-og beredskapsdepartementet.

