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Vokter-nytt, vår 2018 

Takket være deg får mennesker sin frihet tilbake. Ved å være Vokter i Hope for Justice, er DU 

stemmen til de stemmeløse og til de som blir utnyttet. 

På denne måten er du med å redde ofre, du er med å gi liv til drømmene deres igjen og du er 

med på å endre samfunnet slik at slaveriet blir avskaffet en gang for alle.  

Under kan du lese litt om hvordan ditt bidrag hjelper og hva Hope for Justice har fått mulighet til 

å gjøre de siste månedene.  

 

Tomasz sin historie 

Tomasz* visste aldri hvem foreldrene var. Han vokste 

opp på et barnehjem i Øst-Europa. Etter hvert som han 

ble eldre, lurte han på hvor han skulle ta veien eller 

hva han skulle gjøre med livet  sitt. Han kom i kontakt 

med en eldre kvinne som tilbød ham et sted å bo og 

hjelp til å skaffe seg jobb i Storbritannia.  

Tomasz jobbet i et bilvaskefirma i England, men han 

ble behandlet som en slave, eller som en “hest” som 

bakmennene pleide å kalle ham. De tok lønnen hans, 

de barberte hodet hans, og tvang ham ut i 

prostitusjon. Han kunne ikke stå opp for seg selv 

ettersom han ikke snakket engelsk og han var livredd 

for konsekvensene.   

Etter hvert ble Tomasz kastet på gata fordi 

bakmennene var misfornøyde med han; de syns ikke 

han tjente nok penger til dem. Sammen med 

kjæresten sin, og deres felles barn, flyttet han inn i en 

annen leilighet. Men etter kort tid begynte huseieren å 

utnytte dem.  

Tomasz og familien søkte hjelp på et daghjem der de ansatte hadde vært på kurs med Hope for 

Justice. De henviste Tomasz til vårt spesialist-team.   

Hope for Justice hjalp Tomasz og hans familie med å finne et trygt sted å bo og de ga dem god 

starthjelp i sin nye hverdag. Til tross for at Tomasz var fri fra bakmennene, slet han fortsatt med 

ettervirkninger av all utnyttelsen han hadde blitt utsatt for. I boligen der han nå bodde og håpet 

å kunne starte et nytt liv, mottok han stadige gjeldsbrev med krav rettet mot han. Dette gjaldt 

krav som var ukjente for han. Han ble truet med utkastelse. Gjelden viste seg å tilhøre 

bakmennene.   
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Hope for Justice’s Advocacy Team hjalp Tomasz med å avskrive gjelden slik at situasjonen for 

Tomasz og familien kunne stabilisere seg. I dag kan Tomasz leve fritt og godt uten redsel for å 

miste boligen sin. Han kan bruke tid og energi på å komme seg tilbake til et normalt liv og til å 

oppdra sønnen sin, Michel.  

Tomasz er opptatt av å gi sin egen sønn en langt bedre start på livet enn det han selv fikk og han 

jobber flittig for å finne jobb (med støtte fra Hope for Justice).  

Hope for Justice besøkte nylig Tomasz og familien i deres nye hjem. Det var en sterk opplevelse å 

møte en familie med håp for fremtiden, til tross for en svært vanskelig fortid. Tomasz hadde 

middagen klar og Michel lekte førnøyd med lekene sine.  

Tomasz var takknemlig for all hjelpen han hadde fått fra Hope for Justice og han rettet samtidig 

en stor takk til våre støttespillere.  

«Tusen takk…takk for alt dere gjør for oss, dere gjør så mye for familien vår. Takk.” 

*Navn og bilde er anonymisert for å beskytte personens identitet 

 

Alle hengelåsene som henger på vår FREEDOM WALL på hovedkontoret i Manchester symboliserer en 

overlevende som har fått friheten sin tilbake ved hjelp av Hope for Justice! Vi er så stolte og 

takknemlige over å kunne se Tomasz sitt navn på en av disse åpne hengelåsene.   

 

Opplæring 

I løpet av det siste året har Hope for Justice Norge arrangert opplæringskurs for ansatte og 

frivillige i førstelinjetjeneste. Rundt 800 mennesker har deltatt på kurs og lært om moderne 

slaveri og hvordan vi kan gjenkjenne tegnene. Vi har hatt kurs for lærere, sykepleiere, leger, 

verneombud, fagforeninger, arbeidstilsyn, fylkesmann m.fl. Flere av disse har allerede fått erfare 

den praktiske verdien av å vite hva man skal være på utkikk etter. For det som er helt sikkert, er 

at det ofte kan være vanskelig å se tegnene. Moderne slaveri er i mange tilfeller godt skjult. 

Nettopp derfor er det viktig for oss å nå ut til flest mulig slik at dere kan være i stand til å 
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oppdage, til å gi beskjed til rette vedkommende, og på denne måten hjelpe de som trenger vår 

hjelp mest, nemlig ofrene.   

Hvis du som leser dette tenker at du vet om noen som kan være interessert i et kurs om tegnene 

på moderne slaveri, ta kontakt! Vi ønsker å gi opplæring til alle som kan hjelpe oss med å hjelpe 

ofre. Vi klarer ikke denne jobben alene! Vi trenger å ha dere med på laget. Sammen skal vi få 

slutt på moderne slaveri! 

 

Lær deg å gjenkjenne tegnene 

Vi har lyst til å gi deg noen konkrete tegn å se etter i ditt eget nærmiljø. Her finner du noen 

viktige indiaktorer på moderne slaveri:  

 Bedrag 

 Begrenset bevegelsesfrihet 

 Utnyttelse av sårbar stilling 

 Tilbakeholdelse av lønn 

 Uvanlig lange arbeidsdager 

 Skadelige arbeids- eller boforhold 

 Kontrollerer ikke egne ID-papirer 

 Utsatt for fysisk eller seksuell vold 

 Opplevelse av å stå i gjeld til noen 

 Trusler og ydmykelser 

 Angst og frykt 

 Begrenset kontakt med familie og venner 

 

Hope Sunday - Håpssøndag 

Mange av våre voktere tilhører ulike menigheter rundt omkring I Norge. Gang på gang har vi sett 

den enorme betydningen kirken har i kampen mot moderne slaveri. Nå ønsker vi å fortsette og 

mobilisere kirker og menigheter i hele landet. Så nå spør vi deg: Hvorfor ikke utfordre 

menigheten DU tilhører til å arrangere en Håpssøndag med fokus på frihet for alle som i dag er 

offer for moderne slaveri? En søndag der alle får muligheten til å lære om moderne slaveri og 

hva vi sammen kan gjøre for å avskaffe slaveriet en gang for alle? Hvis du synes at dette høres 

interessant ut så ta gjerne kontakt med oss på info.norge@hopeforjustice.org. Vi tar gjerne en 

prat og blir enige om hva som kan passe for din menighet.  

 

Takk for ditt engasjement og takk nok en gang for at du trofast er med og støtter arbeidet med å 

bekjempe moderne slaveri!  

- Hilsen alle oss i Hope for Justice Norge 
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