
 

 

Kjære menigheter rundt om i hele Norge!         29.januar, 2021 
 
På vegne av felleskapet av norske kirkesamfunn inviterer vi dere til å delta i Global uke mot moderne 
slaveri 14.-21. november 2021. 
 
På denne tiden i fjor ante vi lite om hvordan koronapandemien ville prege våre liv. Nå ser vi tilbake 
på et krevende år for verden. 255 millioner jobber er gått tapt1 og i 2020 økte fattigdommen for 
første gang på 23 år. Oxfams ulikhetsrapport viser at verdens rikeste fortsetter å være like rike, mens 
de fattigste er ti år lengre unna en bedre levestandard enn før pandemien. Covid-19 har særlig gått 
ut over kvinner og barn og de som ikke fanges opp av noe velferdsnett 2. Frelsesarmeen og Caritas 
forteller hvordan papirløse og arbeidsmigranter i sårbare situasjoner her til lands står i økt fare for å 
bli utnyttet. Fattigdom og desperasjon gjør at flere i verden risikerer lønnstyveri, slaverilignende 
arbeidsvilkår eller seksuell utnyttelse og tvang. Nedstengingen gjør det vanskelig å føre tilsyn og 
antall overgrep via nettet, også mot barn i Norge, har gått opp 3.  
 
Temaet «moderne slaveri» er dermed mer aktuelt enn på veldig lenge. Men den dystre situasjonen 
byr også på muligheter: Til å ta lærdom, til å «snu arket» og trappe opp arbeidet for mer rettferdige 
og bærekraftige måter å leve på for mennesker, jordens ressurser og for klimaet. Hvordan kan 
trosfellesskap delta i slikt forandringsarbeid? Hvordan kan vi - enkeltpersoner og sammen - bidra til å 
hindre utnyttelse og tvang? Hvordan kan vi framelske mer av det som er holdbart og rettferdig?  
  
Global uke 2021 er et verktøy for kirkene til å se på disse spørsmålene med troens og kjærlighetens 
blikk og å fremme konkrete handlinger. For handlingsmulighetene finnes! Om vi vil, har vi har stor 
slagkraft: Til sammen utgjør vi hundretusener av mennesker som er til stede i alle lokalsamfunn i 
Norge. Vi er på lag med mange gode medspillere og har forgreininger til resten av verden. I juni 2020 
vedtok Styret i NKR - som representerer 33 medlemskirker og observatører – at kirkene vil fortsette 
med Global uke og «… fastholder at moderne slaveri skal være hovedtema, knyttet til bærekrafts-
målene og med et særlig fokus også på klima» (Sak 44/2020). 
  
På www.globaluke.no finnes ressursmateriell og tips. Marker uka på måter og ambisjonsnivå som 
passer dere. Det trenger ikke kreve mye ekstrainnsats. Ta temaet inn i gudstjenesten eller 
ungdomskvelden, lag filmkveld, vis fram et diakoniprosjekt, eller la koret framføre «Frihetens time». 
Andre tidspunkter på året går også bra. Gå gjerne sammen med nabomenigheten i et økumenisk 
samarbeid. Vi kan bidra med økonomisk støtte og skaffer ressurspersoner til preken, foredrag eller 
besøk i ungdomsgruppa. Gi oss beskjed om planene så vi får det inn i landsoversikten. Ta kontakt 
med efs@norkr.no tlf. 9344 1915 eller erhard.hermansen@norkr.no for mer informasjon. 
 
Kirkene sammen og samtidig: Velkommen med!   
 
Vennlig hilsen  

 
Ehard Hermansen      Berit Hagen Agøy 
generalsekretær      styreleder 

 
1 https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/kvart-milliard-jobber-tapt-i-koronapandemien.2QDNjnpdr 
2 https://data.unwomen.org/news/un-women-surveys-reveal-women-are-bearing-brunt-covid-19-pandemic;  
https://news.trust.org/item/20200611231733-4gsqi/ 
3 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KPg0W/ny-rapport-barn-og-unge-rammet-av-vold-og-overgrep-da-skolene-stengte 
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