UNDERVISNINGSVEILEDER:
Undervisningsmateriell om slaveri i det 21. århundre

U

MODERNE SLAVERI
DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET

Laget av For Freedom,
med støtte fra Norad og Familie & Medier

INTRODUKSJON TIL LÆRER/FOREDRAGSHOLDER
Hvorfor skal du bruke dette undervisningsmateriellet?
Man anslår at det i dag er 35,8 million mennesker som lever i slaveri verden over,
også i Norge. Det er nødvendig med bevisstgjøring og holdningsendring slik at moderne
slaveri kan bli avslørt, ofrene hjulpet og vårt medmenneskelige ansvar synliggjort. Det er
også nødvendig for at vanlige nordmenn kan være godt informert om hva de kan gjøre for å
bidra til forebygging, og hva samfunnet kan gjøre for å stoppe utnyttelsen av moderne slaver.
Dette er en aktuell problematikk som i 2015 ikke er tilstrekkelig dekket av pensumbøkene
i den norske skolen. Dette materiellet ble utviklet for å dekke dette hullet i pensumet for
ungdomsskole og videregående skole, og møter kompetansemålene for flere fag. Det kan også
brukes i konfirmasjonsundervisning og andre former for ungdomsarbeid, eller i generelt
opplysningsarbeid. Målgruppen for materiellet er ungdom og unge voksne i alderen 15-25 år,
men både yngre og eldre kan ha nytte av det.
Du utgjør nå en forskjell!
Advokat i Eurojust, Rudolph Christoffersen, har uttalt “Du ser det ikke før du tror
det” om det moderne slaveriet. For å se de moderne slavene som befinner seg i det norske
samfunnet, må vi altså vite hvordan moderne slaveri foregår, hvem ofrene er og hva vi skal se
etter for å gjenkjenne dem. Vi håper derfor at dette undervisningsmateriellet vil opplyse,
bevisstgjøre og engasjere både ungdom og voksne til å bidra til at slaveri ikke lenger skal
være en del av det norske samfunnet. Ved å bruke dette materiellet og ta opp moderne slaveri
med dine elever og ungdommer, bidrar du til at moderne slaveri kan bli historie. Lykke til!
På vegne av For Freedom,

Benedicte Ekman
Styreleder

Karoline Løvoll Strømme
Fagansvarlig

Maria Ekman
Informasjonsansvarlig

Innhold i undervisningsmateriellet:
Dette undervisningsmateriellet består av følgende elementer:
1. En presentasjon som kan brukes i undervisningen/foredraget.
2. Et dokument til lærer/foredragsholder med bakgrunnsinformasjon og 			
kommentarer til presentasjonen. I dette dokumentet finner du all informasjonen 		
du trenger for å bruke presentasjonen, og det ligger også forslag til
refleksjonsspørsmål som kan benyttes underveis.
3. En artikkel på fire A4 sider som kan deles ut til elevene. Denne oppsummerer 		
informasjonen som kommer frem i presentasjonen.
4. Kortfilmen “Monica”. Denne er på 17 minutter og viser en realistisk fremstilling av
hva det vil så være offer for tvangsprostitusjon i Norge i dag. Aldersgrense er 12 år.
Innholdsfortegnelse:
Innholdet i presentasjonen og bakgrunnsinformasjonen er delt i tre tema. Del 1 tar for
seg hva moderne slaveri er og hvordan det ser ut. Del 2 forklarer hvordan moderne slaveri
fungerer og hvorfor det eksisterer. Del 3 omhandler hvordan både staten og enkeltmennesker
kan bekjempe moderne slaveri.
Innholdet er fordelt slik:
DEL 1: Hva er moderne slaveri?
• Definisjon
• Sammenligning av “moderne” og “gammelt” slaveri
• Hvem er slavene?
• Hvem er slavehandlerne?
• Hvordan slavehandlerne kontrollerer slavene.
		• Hvem er kjøperne av slaveproduserte varer og tjenester?
• Moderne slaveri i Norge
DEL 2: Hvordan fungerer moderne slaveri?
• Kortfilmen “ Monica ”, med refleksjons- og diskusjonsspørsmål
•Årsaker til moderne slaveri
		• Tilbud
		• Etterspørsel
		• Juridiske faktorer
DEL 3: Hvordan kan man stoppe moderne slaveri?
• Forebygging
• Beskyttelse for ofre
• Rettsforfølgelse av bakmenn
		• Samarbeid

Hvordan bruke undervisningsmateriellet:
Avhengig av hvor mye tid du har til rådighet, hvem målgruppen er og hvilket fag du
benytter undervisningsmateriellet i, kan du velge å gå gjennom en, to eller alle tre delene.
Vi anbefaler å gå gjennom hele undervisningsmaterialet for å få helhetsforståelsen,
men hvis man må begrense det kan man benytte kun del 1 for å sikre en viss innsikt i temaet.
For videregående og eldre anbefaler vi å gå igjennom alle tre delene.
Uavhengig av om man velger å bruke en eller flere deler, anbefaler vi å uansett vise
kortfilmen Monica for at elevene skal få et mest mulig realistisk inntrykk av hva det vil så
være en slave i Norge i dag.
Man kan velge å legge vekt på ulike deler i ulike fag. Materiellet møter flere
kompetansemål til både KRLE og samfunnsfag, både på ungdomsskole og videregående
skole, men det kan også benyttes i fagene norsk og engelsk.
Om forfatterne:
Dette undervisningsmateriellet om moderne slaveri er laget av For Freedom, et
frivillig arbeid tilknyttet Salt Bergenskirken. For Freedom jobber både forebyggende og med
oppfølgende arbeid som ivaretar tidligere offer for moderne slaveri i Norge. Vi har hatt
mange foredrag for ungdommer på både ungdomsskole og videregående skoler.
Undervisningsmateriellet er utviklet over tid på bakgrunn av erfaringer fra dette arbeidet.
Undervisningsmateriellet er skrevet av Benedicte Ekman (psykolog), Inger-Lise Oen
Hellesund Sæle ( jurist), Maria Ekman (økonomistudent), og Karoline Løvvoll Strømme
(ledelsesstudent). Med pedagogiske innspill fra Thomas Corneliussen (ungdomsskolelærer),
og redigeringshjelp fra Tonje Fyhn (doktorgradsstipendiat i arbeidspsykologi).
Takk til:
For Freedom vil takke Norad og Familie & Medier som har gitt økonomiske tilskudd
som har gjort det mulig å produsere kortfilmen Monica og lage dette
undervisningsmateriellet.
Kontaktinformasjon:
Nettside: forfreedom.no
E-post:
post@forfreedom.no

