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Su Su (13) har vokst opp i en fattig familie. Moren har dratt 
til Bangkok. Skal Su Su følge etter? Det kan komme til å koste 
dyrt. 

Foreldrene til Su Su ble skilt etter at faren hadde drukket og 

vært aggressiv og voldelig mot familien i mange år. Moren satt 

igjen med ansvaret for de fire barna sammen med bestemoren. 

De ble enige om at moren skulle krysse landegrensen fra Myan-

mar til Bangkok for å tjene penger. 

Skal Su Su følge etter? Det kan bli dyrt – på mange måter.

Det er ikke mange kronene moren til Su Su klarer å sende hjem 

hver måned. Noen ganger er det ingenting. Hva jobber hun 

med? Det vet vi ikke. Hvis Su Su følger etter, vil risikoen være 

stor for at det ikke vil gå bra. Bestemor mener at Su Su skal 

reise. Nå er hun gammel nok til å gjøre nytte for seg! Læreren 

på skolen er helt uenig, og sier at det beste og klokeste er om 

Su Su fortsetter på skolen. 

Su Su forstår at situasjonen er vanskelig. Men å slutte på 

skolen? Hun tror ikke familiens framtid blir noe enklere av den 

grunn. Hun tenker lengre enn som så. Hvis hun kan fortsette på 

skolen, kan hun en dag greie å bli lærer og forsørge familien.

Foto: ADRA Myanmar (Navnet er endret for beskyttelse)

Risiko for moderne slaveri - Su Su tilhører en minoritetsbefolkning; 

hun er jente og fattig. Om hun i tillegg skulle reise fra der hun bor 

til et annet land med ukjent språk, en stor by der hun ikke kjenner 

noen, vil hun være svært sårbar for moderne slaveri. 

I dag er Myanmar et land som er 

preget av kuppet som skjedde 

i februar da militæret tok 

makten fra de som var 

valgt av folket. 

Aung San Suu Kyi er en 

burmesisk politiker og 

demokratiforkjemper som 

mottok Nobels fredspris i 

1991 for sitt arbeid for demokrati 

og men-

neskerettigheter 

i Myanmar. 20 år senere kunne hun 

komme til Oslo og motta prisen. Fra 

2016 var hun landets regjeringssjef, men 

i 2021 ble hun avsatt i et militærkupp og 

arrestert. Les mer om henne på snl.no  

MENNESKER 
– IKKE TIL SALGS
Skrevet av Gry Haugen, ADRA

Foto: Wikimedia Commons
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Hva er moderne slaveri? 
Det er moderne slaveri når mennesker usettes for utnyttelse og 

tvang, når de kontrolleres gjennom maktmisbruk, trusler og 

trakassering og ikke er frie til å forlate situasjonen (Menneske-

handel). Moderne slaveri er forbudt i alle land, men det skjer 

likevel i det skjulte. 

Hvem er sårbar for moderne slaveri?
- Mennesker på flukt

- Personer uten utdannelse

- Minoriteter

- Personer med funksjonsnedsettelser

- Jenter i svært mannsdominerte samfunn 

Hvordan foregår moderne slaveri?
- Tvangsarbeid der voksne og barn utnyttes. Det er et stort 

  gråsonefelt mellom anstendig arbeid på den ene siden og     

  tvangsarbeid på den andre.

- Gjeldsslaveri. Mennesker som låner penger og som ender i  

  slaveri for å tilbakekalle gjeld. 

- Tvungen krigstjeneste, barnesoldater. 

- Tvangsekteskap eller barneekteskap (rammer 99 prosent  

   jenter)

- Tvangstjenester som tigging, narkotikasalg, kriminalitet for at  

  andre skal tjene på det. 

- Organtyveri. Personer som lokkes eller frarøves organer eller  

  kroppsdeler i ulovlig organhandel og transplantasjon. 

- Én av fire slaver er barn

- Tre av fire slaver er kvinner og jenter

- De ti landene med høyest tetthet av slaver er i krig og konflikt  

  og har undertrykkende regimer

- 40 millioner mennesker i verden lever under slavelignende  

  forhold. Korona har gjort det hele bare verre. 

Hva er årsakene til moderne slaveri?
Årsakene til moderne slaveri er mange og ofte kompli-

serte. Grunnleggende årsaker er fattigdom, urettferdi-

ge strukturer i samfunnet, korrupsjon, krig og konflikt. 

Moderne slaveri i Norge
I Norge finnes tvangsarbeid og prostitusjon. 

Nylig ble en norsk mann fengslet for 19 år på grunn av overgrep 

på barn på nettet. Mer enn 100 barn på Filippinene måtte altså 

lide på grunn av denne mannens handlinger med samarbeids-

partnere som solgte barna og sørget for handlingene. Nå har 

han fått en av Norges strengeste dommer noen gang. 

Hva kan jeg gjøre?
Én handling er 100 prosent mer enn ingen handling. 

Si fra på vegne av de som ikke snakker selv! 

Be for dem som utnyttes – arranger en temakveld eller bibelstu-

dium, spør hvor ting er produsert, kjøp rettferdig, ta avstand fra 

at mennesker utnyttes.

Det er bedre å sørge for at ting ikke skjer, enn 
å reparere det som har skjedd. ADRAs arbeid 
for barn og utdanning i fattige land er også en 
kamp mot moderne slaveri.  

***

Andre ressurser: 

Ressursside for hjelpetiltak og helsearbeidere: menneskertilsalgs.

no

Nasjonal veiviser for vold og overgrep: dinutvei.no 

Hjelp for ofre: rosa-help.no

Informasjon om moderne slaveri: globaluke.no (hovedkilde for 

denne artikkelen)

Politiet i Norge har folk som jobber mot moderne slaveri. 


