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Menneskehandel, sosial urettferdighet,  kampen 
for å nå FNs bærekraftmål, hvorfor skal vi som 
en armé egentlig bry oss med dette? Er dette 
virkelig det vi skal holde på med?

I Joh 10:10 sier Jesus: (…) Jeg er kommet 
for at dere skal ha liv og overflod.

Å protestere og arbeide mot urett og  sosiale 
forskjeller er å leve et liv som speiler Jesu liv. 
Frelsesarmeen har en pragmatisk  holdning til 
hellighet, det handler om å faktisk  arbeide 
for den virkelighet som Gud ønsker og 
hans  intensjon for den enkelte, og gi dem 
 drømmene tilbake.

For oss i Frelsesarmeen er det å  engasjere seg 
mot urett i lokalmiljøet en del av vårt DNA, 
det handler om hvem vi er. Det er to deler i 
denne misjonen, det ene er å sette søkelys på 
det som er urett og det andre er å  presentere 
hvordan Guds rike på jord faktisk skal se 
ut, hvordan hans drøm for denne verden er. 
Dette betyr at vi må være et annerledes folk, et 
folk som ikke bare protesterer men som også 
kan tilby de fellesskap og de tjenester som er 
nødvendige for at mennesker skal få oppleve 
rettferdighet. Noen ganger gjør vi dette alene, 
men mange ganger arbeider vi sammen med 
de gode krefter som finnes i vårt samfunn for 
å få dette til.

Hvordan denne hellige protest ser ut  skiller 
seg fra sted til sted og fra situasjon til  situasjon. 
Det kan være tilstedeværelse på  gatene for  
å både avdekke og hjelpe ved akutt nød. Det 
kan være å delta i en debatt om fattigdom for 
å la det bli kjent at Frelsesarmeen ser uretten 
og ønsker å gjøre noe med det. Men det kan 
også være å sette av tid for å be. Be både for 
de som er utsatt for urett, men også for vei
ledning om hvordan vi best skal reagere, og 
for  kraft og mot til å gjøre så.

Noen ganger blir protesten sterk i den forstand 
at vi må bryte med samfunnets normer for å få 
frem budskapet, noen ganger skjer  protesten 
i stillhet, i møte med enkelte  mennesker som 
trenger oss, og som trenger Jesus.

På kinesisk skrives Frelsesarmeen med 
tre tegn, og hvis man oversetter dette riktig 
 betyr disse tre tegnene Redd verden armeen. 
Dette kan virke helt uoverkommelig, men  
å redde verden er Guds verk, vi får lov til  
å være hans redskap, dette er vår protest!

Delta i bønnedagen, men gå så ut og delta 
i denne hellige protesten, vær en del av Guds 
forandring og forvandling for denne verden.

Gud velsigne deg!

GJENOPPRETT BRUTTE RELASJONER

PETRA K. BROOKE
Koordinator Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel
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VÆR MED Å BE FOR FRELSESARMEENS ARBEID 
MOT MENNESKEHANDEL

TRAFFICKING I FENGSEL 
 Informasjons og veiledningsarbeid blant 
innsatte i  norske fengsel, samt Trandum 
transittmottak.

SAFE HOUSE FILEMON
Et trygt bo sted med mulighet for opp
følging og arbeids praksis for menn utsatt 
for tvangs arbeid.

FRIDA
Et profesjonelt trauma behandlingstilbud 
i Stavanger for  kvinner utsatt for 
menneske handel innenfor utnyttelse til 
seksuelle tjenester. (under  opp bygging)

AHT
Anti Human Trafficking Network, 
Frelsesarmeens europeiske nettverk med 
blant annet politisk lobbyvirksomhet i EU 
og tilbakevendingsprogrammer for ofre 
for menneskehandel.

UNDERVISNING/FORELESNINGER 
Ekstern og intern seminarvirksomhet 
om menneskehandel med kvalifiserte 
 forelesere og kursholdere.

GLOBAL UKE
Deltakelse i styrings gruppen for Norges 
kristne råds  fokusuke på moderne slaveri.

TILTAK I UTLANDET 
Frelsesarmeens seksjon for  inter nasjonal 
utvikling i Norge har blant annet 
 prosjekter i Bangladesh og Tanzania.  
Others, Frelsesarmeens etiske handels
konsept, fokuserer på rehabilitering av 
ofre for menneskehandel.

OPPLYSNINGSARBEID
Samarbeid med profesjonelle mediebyråer 
og filmskapere for å øke samfunnets fokus 
på tvangsarbeid og  moderne slaveri.  
Nettside og film.

OPPLÆRINGSARBEID
Opplæring av ansatte og frivillige i 
prosedyrer og tiltak som Frelsesarmeen 
har innenfor arbeidet mot menneske
handel. Bidrag inn mot internasjonale 
opplæringsverktøy for identifisering og 
rehabilitering av ofre for menneskehandel.

IDENTIFISERINGSARBEID 
 Identifisering av offer for menneske handel 
på våre lavterskeltilbud og gatenære 
 tjenester som f.eks. oppsøkende virksom
het på natt, og slumstasjonen i Oslo.

PROSJEKT OG TILTAKSUTVIKLING 
Gjennomføring av kartlegginger og plan
legging av evt. nye tiltak innenfor feltet. 
Blant annet økt fokus og kompetanse på 
 identifisering av bakmenn som bruker våre 
lavterskel tilbud som rekrutteringsbase.

VEILEDNING
Ekstern og intern vei ledning innenfor 
feltet. Henvisninger fra offer, personale på 
asylmottak og egne ansatte om hva man 
må gjøre i møte med ofre angående deres 
rettigheter.



4

Å identifisere offer, reagere når vi opp
lever utnyttelse og handle når vi ser  behov, 
er Frelsesarmeen i Europas opp drag. En 
måte å gjøre dette på er å lære mer om 
 menneskehandel.

Frelsesarmeen har det siste året utviklet 
 ressurser slik at vi skal få økt kunnskap og 
kan være med å se denne  urettferdigheten, 

for så å gjøre noe med den. Nettsiden  
anti-trafficking.no er utviklet, med en film og 
med informasjon om hva menneske handel er, 
og hva du kan gjøre. Besøk siden, lær og spre 
kunnskapen til de du arbeider sammen med 
eller er frivillig sammen med. Menneske
handel kan bare bekjempes hvis vi har nok 
kunnskap.

«IDENTIFY, REACT AND ACT»

KORT DEFINISJON AV MODERNE SLAVERI

Moderne slaveri er når en person råder over 
eller har kontroll over en annen person, med 
hensikt å utnytte vedkommende for egen 
vinning. Moderne slaveri forekommer innen
for produksjon av mat, klær, byggebransjen, 
gull og edelstener, helsearbeid, sexindustrien, 
restaurantbransjen, hushjelp (au pair), og salg 
av menneskelige organer.

Menneskehandel er å utnytte andre enten i 
prostitusjon eller for andre seksuelle formål, 
i tvangsarbeid/tvangstjenester, i slaveri/slaveri
lignende praksis eller ved fjerning av  organer. 
Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller 
trusler, misbruk av sårbar situasjon eller 
 annen utilbørlig adferd.

Menneskehandel er den aller mest alvorlige 
formen for moderne slaveri.



5

Å benytte seg av billig, svart arbeidskraft kan 
friste noen når ny garasje skal bygges, bilen 
skal fikses eller huset males. Men Jon Arild 
Ruud i Skatteetaten understreker at det all
tid er noen som må betale dyrt for det andre 
i øyeblikket oppfatter som en billig løsning. 
Mennesker fra fattige kår blir utnyttet. Ærlige 
arbeidsgivere blir utkonkurrert. Mange får 
ikke det velferdstilbudet de trenger fordi 
 useriøse aktører ikke bidrar til fellesskapet.  
– Pengene en person lurer unna ved å ikke 
betale moms eller skatt, kunne bidratt til at 
bestemoren fikk omsorgsbolig eller at sønnen 
fikk lærlingeplass, sier Jon Arild Ruud. 

Frelsessoldaten, som jobber med for
byggende arbeid i Skatteetaten gjennom 
 alliansen Samarbeid mot svart økonomi, 
holdt nylig et foredrag om svart arbeid og 
arbeidslivskriminalitet på Frelsesarmeens 

konferanse om samme tema der også aktører 
fra mange andre etater deltok. Han tror slike 
arenaer er viktige. 

– Vi må spille hverandre gode, for det er 
en lang vei å gå for å bekjempe arbeidslivs
kriminalitet i Norge. 

Det man ikke kan si
Ruud er glad for alle undersøkelsene som 
 viser at de aller fleste i Norge ønsker å handle 
hvitt. Likevel vet han at det ikke alltid er så 
enkelt å være sikker på at arbeidskraften man 
leier inn har alt i orden.

– Dessverre er taushetsreglementet for 
 rigid. Ringer noen og spør meg om et bestemt 
 firma driver ærlig og redelig, kunne jeg sagt: 
«Det vet jeg svaret på, men jeg kan ikke si det 
til deg».

Per i dag kan du få greie på om et firma er 

FOR LETT Å BLI LURT
De fleste nordmenn ønsker å handle hvitt, men det er ikke alltid så enkelt.

TEKST: RANDI BJELLAND • FOTO: SILJE EIDE

– Jeg oppfatter arbeidet mitt som viktig og 
 samfunnsnyttig. Det er jo å jobbe med det som er 
limet i samfunnet vårt. Jeg kunne solgt tannkrem, 
 lyspærer eller klær. Nå pusher jeg gode holdninger. 
De passer med livssynet mitt, sier Jon Arild Ruud i 
 Skatteetaten og sersjantmajor i Drammen korps.
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lovlig registrert, men ikke om dette firmaet 
betaler skatter, moms og avgifter. 

Han forstår at enkelte opplysninger må være 
underlagt taushet, også mellom etater, men 
han ønsker mulighet til å gi mer  informasjon 
om arbeidslivskriminalitet enn i dag. 

– Hvis lovverket gjør det mulig for de 
 kriminelle å organisere seg slik at firmaet ser 
skinnende hvitt ut, så gjør de selvfølgelig det, 
sier han.

For noen år tilbake laget Skatteetaten en 
firma sjekk på nettsiden handlehvitt.no. Her 
kan Ola og Kari Nordmann for eksempel 
finne ut om det billige bilverkstedet de  tenker 
å bruke, er lovlig registrert. Et registrert  firma 
vil bli markert som grønt, mens et  uregistrert 
vil bli markert med grått. Siden mange opp
lysninger er taushetsbelagte, kan et firma som 
unnlater å betale moms, komme ut som grønt.

– Et eksempel på dette er irske steinleggere 
som i flere år reiste rundt i Norge og nærmest 
tvang til seg overbetalte jobber, ofte fra eldre 
mennesker. Dagbladet brukte Firmasjekken 
for å se om folk hadde brukt «grå firma», 
og det fant de. Det de ansvarlige for firmaet 
gjorde da, var selvfølgelig å få virksomheten 
registrert, men de leverte fortsatt ikke moms
oppgaver, for det kan ikke Skatteetaten opp
lyse om, sier han.

Ergo framstår firmaet som hvitt inntil en 
eventuell konkurs. 

– Da starter de bare et nytt firma, sukker Ruud. 
Også taushetsreglementet mellom etater 

kan være utfordrende for Skatteetaten. 
– Da vi startet med dette med arbeidslivs

kriminalitet, kunne ikke Arbeidstilsynet, 
 Politiet, Nav og Skatteetaten nødvendigvis 
 utveksle informasjon om en aktør. Vi har klart 
å løse opp i noe av dette, og det er bra. Men 
det er også nødvendig med en oppmykning av 
 reglene for at både bedrifter og privat personer 
lettere kan velge bort de useriøse, sier han.

Skatteetaten har kommet med forslag til 
Finansdepartementet for å få til mer åpenhet 
rundt bedriftsinformasjon i Norge. 

– Et forslag skal snart ut på høring, så det 
kan være lys i enden av tunellen. 

– På hvilken måte arbeider Skatteetaten for  
å hindre arbeidslivskriminalitet?

– Vi har tre løp. For det første ønsker vi  
å ta bakmenn, framfor de som er langt nede  
i kjeden. Så har vi fokus på enmannsforetak og 
utenlandske arbeidstakere og prøver å påvirke 
dem i riktig retning. Vi ser også på hvordan vi 
kan bruke dem som i utgangspunktet  ønsker 
å gjøre alt riktig, slik at vi kan få redusert 
handlings rommet til de kriminelle. Hvis folk 
er tydelige på at vi sier nei til å ta imot tilbud 
om svart arbeid, så vil det bli færre oppdrag  
å få for dem som driver med det, sier han.

Ruud tror ikke det bare er regelverket som 
er viktig når det gjelder å begrense svart 
 arbeid. Å jobbe med folks holdninger, slik 
at de tar riktige valg, er like viktig. Praktiske 
ting som å unngå kontant betaling, kreve  
å få  kvittering og sjekke om prisnivået holder 
noenlunde samme nivå som lignende aktører, 
er noe alle kan gjøre.

– Hvis et tilbud ser for godt ut til å være 
sant, er det som regel det. 

FAKTA:
Samarbeid mot svart økonomi er en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, 

YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende og handlingsendrende 
mot svart økonomi og arbeidslivs kriminalitet. De mest kjente tiltakene er 

Spleiselaget (ungdom), Handle hvitt (forbrukere).
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Den svake part betaler prisen
Skatteetaten ser at kriminelle har mange 
metoder for å skjule utnyttelse av mennesker. 
En av metodene er kjent som payback. 

– Da har den kriminelle en ansatt som 
 jobber på det som ser ut til å være reelle 
 betingelser, men er tvunget til å betale tilbake 
en del av lønnen til arbeidsgiveren. Ofte skjer 
det ved at sjefen blir med arbeidstakeren til 
minibanken, for å sørge for at han får beløpet 
tilbakebetalt. 

Ruud ser også at noen utnytter mennesker 
ved å ta blodpriser for å leie ut en rønne av en 
leilighet til sine ansatte. 

– En annen variant av svart arbeid er 
at en  person er ansatt på tilsynelatende 
gode  betingelser, men tvinges til å lønne to 
 uregistrerte ansatte. Hvis vedkommende ikke 
godtar dette, er han eller hun ille ute eller 
mister jobben.

Ruud vet om ansatte som ser ut til å ha 
ordnede arbeidsforhold, men er tvunget til  
å arbeide gratis i hjemlandet. Siden  arbeiderne 
ofte er fra fattige kår, og tjener mer i Norge 
enn de ville gjort i hjemlandet, ønsker de 
ikke at de uverdige arbeidsforholdene skal bli 
avdekket.

– Arbeidsgiveren har alt å vinne på å drive 
slik under helt andre ramme betingelser enn de 
seriøse, og kan utkonkurrere  konkurrentene. 
Arbeideren oppfatter ikke at han gjør noe 
ulovlig, Han hadde hatt rett til å tjene to 
ganger mer enn han gjør, men er fornøyd 
 fordi han tjener mer enn han ellers ville  
ha gjort. 

Hvitvasking av identiteter er også en 
 utfordring. Alle virksomheter som utfører 
arbeid på bygge og anleggsplasser er pålagt 
å utstyre sine arbeidstakere med HMSkort 
som identifiserer den enkelte arbeidstaker og 
opplyser om hvem som er vedkommendes 
arbeidsgiver. Heller ikke her mener Ruud at 
regelverket henger med i tiden, siden det er 
lett å få et HMSkort på feilaktig identitet  
i Norge. 

– For eksempel kan man hente en  busslast 

med personer fra ØstEuropa, som har 
krav på å få lov til å jobbe i Norge, og  laget 
riktige IDpapirer. Deretter sender man 
 personene hjem igjen, og henter  tilsvarende 
antall  personer utenfor EU som ikke har 
 lovlig  arbeidstillatelse her. Disse jobber på de 
identitetene man allerede har fått godkjent. 
Heldigvis har arbeidet med kontroll av falske 
og uriktige IDer kommet godt i gang, og vi 
tar tak i og avdekker flere slike saker.

Bedre samarbeid
Å avdekke menneskehandel og svart arbeid er 
utfordrende, men noen blir tatt. 

Jon Arild Ruud åpner en dokumentmappe 
og legger noen bilder på bordet. De viser 
svært kummerlige arbeidsfold fra  utgravingen 
av en kjeller i Oslo som skulle brukes til 
 utleie. Han forteller at utenlandske arbeidere 
stod og gravde, med bare slippers på beina. 
Det er usikkert om de fikk lønn. 

– I dette tilfellet kunne myndighetene gripe 
inn fordi det var ulovlig byggevirksomhet, 
og helt klart dreide seg om menneskehandel. 
Arbeidet ble stoppet og arbeidsgiver måtte 
betale lønn til de som hadde vært der. 

En av problemstillingene som ble tatt opp 
på Frelsesarmeens konferanse om menneske
handel og svart arbeid, er at arbeids takerne 
ofte ikke blir ivaretatt når arbeidslivs
kriminalitet blir avdekket. 

– Burde det vært et større samarbeid  mellom 
politiet, kontrolletater og de som driver hjelpe
arbeid for offer for menneskehandel?

– Noe av det jeg satt igjen med etter 
 konferansen, og har tatt opp internt, er at 
det bør være et større fokus på det ikke skal 
være den svake part som blir skadelidende, 
sier Ruud, som påpeker at det er mange 
 utfordringer. Politiet må for eksempel hånd
heve utlendingsloven om det dreier seg om 
 mennesker som ikke har lovlig opphold, 
selv om disse menneskene har blitt offer for 
 kyniske arbeidsgivere.  

Hvis Skatteetaten ikke kan få stoppet 
 ulovlig virksomhet umiddelbart, siden det  
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å fastsette og kreve inn moms og skatter er 
et langsiktig løp, samarbeider de gjerne med 
 a ndre etater. For eksempel ved å hente inn 
brannvesenet eller arbeidstilsynet som kan 
stenge en virksomhet på dagen om  sikkerheten 
eller arbeidsforholdene er for dårlige.

Følg med
For å motvirke at kriminelle nettverk får opp
drag fra det offentlige, har Skatteetaten laget 
10 strategiske grep kommunene kan vedta. 
Disse gjør det vanskeligere for useriøse aktører. 

– For eksempel kan oppdragsgiveren kreve 
at man skal ha lærlinger. De som vil tjene 
penger fort, gidder ikke å ansette lærlinger. 
Det kan også stilles krav om at alle ledd  
i kjeden skal utbetale pengene via bank.

Over 150 norske kommuner har allerede 
fattet et slikt vedtak. Frelsesarmeen også.

– Det viktigste er at vedtakene settes ut  
i praksis, ved å få lagt inn krav til leverandørene 
i kontraktene og følge opp underveis. Selv 
om man har et godt forhold til leverandørene 
sine, bør man ha en internkontroll, sier Ruud 
som er svært glad for at Frelsesarmeen også 
har tatt tak i problemstillingen og ser frem til 
å se resultater av vedtaket. 

Han bruker et eksempel fra Oslo  kommune 
som for noen år siden hadde treårige 
renholds kontrakter. Leverandørene tilpasset 

seg de grundige kontrollene de visste kom 
hvert tredje år. Da kommunen bestemte at de 
heller skulle ta en sjekk etter to år, fant de så 
mye grums at de måtte si opp flesteparten av 
 kontraktene.

De kriminelle er godt organisert og de får 
stadig mer hjelp av regnskapskyndige og 
  juridisk kyndige personer i Norge. 

– Det vil alltid være noen som har en 
kunnskap man kan tjene penger på, og da blir 
ikke etikken så viktig.

– Hva er det som får respekterte samfunns
aktører til å bryte sine etiske grenser?

– Jeg skal kanskje ikke kalle det griskhet, 
men muligheten til det som oppfattes som 
lettjente penger, frister nok mange. Det er jo 
egentlig ikke lettjente penger, for det får mange 
 negative konsekvenser for andre  mennesker, 
men det velger man å se bort fra. Det er kan
skje litt av det som er farlig med samfunnet 
vårt i dag: Vi har blitt et mer egosentrisk 
 samfunn. Det å stille opp på  dugnad, bidra til 
fellesskapet, står ikke like høyt som for 30 år 
siden. Det synes jeg er et tap.

– Hvorfor har vi fått denne utviklingen?
– Det er kanskje jakten på flere goder til 

seg selv. Vi ser det i alle undersøkelser at jeg 
betyr mer enn vi. Det er «først meg selv» som 
gjelder. Derfor er det godt å være med å bidra 
i Frelsesarmeen.
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I 1981 ble det vestafrikanske landet, 
 Mauritania det siste landet i verden som 
 vedtok et forbud mot å eie andre mennesker. 
Siden da har alle verdens land vært samstemte 
i at slaveriet er ulovlig. 

Samtidig vet vi at det 37 år senere er flere 
mennesker som lever i slaveri enn noen
sinne før. Slaveriet var kanskje blitt ulovlig, 
men praksisen har aldri forsvunnet. Tall fra 
ILO  viser at det i dag er over 40 millioner  
 mennesker som lever i ulike former for slaveri. 

Slaveri kommer i mange ulike former og 
definisjonene varierer, men generelt kan 
man si at moderne slaveri er situasjoner der 
noen bruker tvang, vold, trusler, eller annen 
 kontroll for å utnytte sårbare mennesker til 
egen fortjeneste – uten at ofrene har mulighet 
til å unngå det eller ser noe alternativ.

Barn og kvinner er de som oftest og  hardest 
rammes av slaveriet. En av fire slaver er 
barn under 18 år, og nesten tre av fire er 
kvinner. Det er antas at 4,8  millioner 
 mennesker lever i sexslaveri, gjennom 
tvungen  prostitusjon og porno produksjon 
eller som mindreårige i større pedofili
ringer. 15,4 millioner jenter og kvinner 
 lever i tvangsekteskap. 24,9  millioner 
menn, kvinner og barn utnyttes i ulike 
former for tvangsarbeid som tekstil og 
lær produksjon, gruvedrift eller tvunget 
husarbeid

Menneskehandel, altså kjøp og salg av andre 
mennesker, er en enorm industri verden over. 
Det er den nest største illegale industrien 
 etter narkotikahandel. Med en inntjening på 
utrolige 150 milliarder amerikanske  dollar 

MENNESKE TIL SALGS!
TEKST: NORGES KRISTNE RÅD
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hvert år er det en større industri enn den ulov
lige våpenhandelen. 

Årsakene til det moderne slaveriet er mange 
og sammensatte. Det liten tvil om at en økt 
globalisering hvor det blir stadig  enklere 
å forflytte seg og kommunisere mellom 
land  sammen med et større behov for billig 
arbeids kraft i vestlige land, har vært viktige 
faktorer til at slaveindustrien har fått vokse 
seg større og større. Kraftig befolkningsvekst 
og klima endringer i mange fattige land bidrar 
og til at flere og flere reiser fra sine hjemland 
som  migranter med håp om en bedre frem
tid  andre steder. Fremme i et fremmed land 
blir mange migranter lurt eller tvunget inn i 
 utnyttende arbeid.

Slik det ser ut nå, er det lite som tyder på at 
slaveriet og menneskehandelen vil avta med 
det første. Dagens globaliserte marked og vårt 
stadige ønske om billige varer bidrar dessverre 
til at tusenvis av nye mennesker blir tvunget 
inn i urettferdig arbeid hver eneste dag. 

Det er lett å kjenne seg maktesløs i møte  med 
tallene og passivisert av vår tilsynelatende av
stand til problemene. For hvordan skal jeg 
kunne hjelpe kvinner ut av sextrafficing eller 
bidra til at underbetalte fabrikkarbeidere på 
andre siden av jorden får en bedre fremtid? 
Kan jeg i det hele tatt spille en rolle slik at 
bakmenn blir bøtelagt eller fengslet?  Angår 
dette egentlig meg?

Sannheten er at dette angår oss så absolutt! 
Hver uke kjøper vi varer eller tjenester som 
på en eller annen måte kan være knyttet til 
industrier som rettferdiggjør grov utnyttelse 
av mennesker. Det betyr av vi som forbrukere 
har et stort og viktig ansvar. 

Så hvordan skal vi gå frem?

1. Lær om problemet. Sett deg inn  
i  problematikken og forsøk å forstå hvordan 
 systemet fungerer og hvilken rolle du selv 
 spiller i det. Snakke med venner og familie, 
del saker i sosiale medier og bidra til økt fokus 
i samfunnet. 

2. Støtt arbeid som jobber mot slaveri. Gi 
penger, tid, eller bruk dine evner til å støtte 
et arbeid som hjelper ofre og driver fore
byggende arbeid. 

3. Bruk forbrukermakten. Spør om varer 
og tjenester du kjøper er rettferdige og om 
arbeids giver gir gode vilkår for arbeiderne 
som produserer varen eller utfører tjenesten. 

Som kirke og som kristne har vi et ansvar for 
å kjempe for rettferdighet for alle  mennesker. 
Det moderne slaveriet frarøver millioner 
av mennesker verdighet og grunn leggende 
rettig heter. Dette kan vi simpelthen ikke 
 lukke øynene for. 

Norges kristne råd arrangerer Global uke 
mot moderne slaveri fra 11.–18.  november 
2018. Dette er en uke hvor menigheter og 
grupper i Norge sammen setter søkelys på det 
moderne slaveriet med særlig vekt på  norske 
forbrukeres rolle. Vi oppfordrer alle til å bli 
med å ta dette temaet inn i guds tjenesten, 
ungdoms gruppen eller andre arenaer  
i menigheten. 

Ambisjonsnivået bestemmes lokalt og kan 
variere fra en bønn i gudstjenesten til  seminarer 
eller større samlinger. Selve  arrangementet 
trenger heller ikke å skje  akkurat i overnevnte 
tidsrom. 

Lær mer om moderne slaveri, handlings
alternativer og hvordan du kan markere 
Global uke på globaluke.no. Her finner du 
også ressursmateriell, tips og idéer, søknads
sjema for økonomisk støtte, og mulighet for å  
registrere arrangementet dere planlegger. 

Om du ønsker besøk av en ressursperson 
eller prekenholder, eller om du har andre 
spørsmål, ta kontakt med Norges kristne råd 
ved efs@nork.no eller post@norkr.no.

Velkommen med!  Mye eller lite – alt teller 
i kampen mot moderne slaveri. 

Søk det som er rett hjelp den undertrykte, vær 
forsvarer for farløse, før enkers sak!
Jesaja 1.17
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RESSURSER TIL BØNNEDAGEN

Her er forslag på bibelsteder som på ulike måter omhandler temaene 
urettferdighet, utnyttelse, og sårbarhet.

3 Mos 1,9–14 og 33–37

5 Mos 23,15–16

Jes 35

Jes 1,10–16 

Klag 1

Am 8,4–6

Jobs 7,1–11

Matt 3,7–12

Kol 3,11–17

Fil 1,15–17

Gal 3,26–29

Gal 5,1(2–5) og 6–8

1 Kor 12,26

1 Joh 3,17 

1 Kong 21

Joh 8,31–40

Jak 2,1–17
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Jeg vender meg til deg, min Gud. Jeg er utslitt, sorgtung og forvirret.
Hjelp meg!

Du skapte meg av Adams ribben. Du gjorde meg til din sønns mor.
Du tilgav meg da jeg var utro. Du spurte meg om vann da jeg kom alene til brønnen.
Hør mitt rop!

Din datter ber i ydmykhet. Menn har ikke behandlet meg slik du gjorde: De utnyttet 
meg, knuste meg. Min kropp, din kjærlighets tempel var og er krenket.
Hvor lenge, Gud, kan jeg holde ut? Du lot meg føde Rene, uskyldige barn:
De har blitt til harde og hensynsløse menn.
Men hva er jeg?

Verken datter eller mor lenger, bare en ting som kan utnyttes.
De sier jeg representerer halve himmelen, Men det er helvete de lar meg bo i.
Hva er jeg?

Hjelp meg å forstå, Gjøre motstand, Våkne opp, Bruke kjærlighet og mildhet
Mot deres makt. Gud, la dem innse sin ondskap, Bekjenne og gjøre opp, 
Ikke bare overfor meg, Men også overfor Deg. La oss aldri oppgi skapelsens skjønnhet, 
vår verdighet. 
Amen
 
(T: Giuliana Giammetti, Italia. O. Einar Tjelle. Fra Syng håpm s.20)

Denne bønnen egner seg best til opplesning av en person framfor felles høytlesning av 
menigheten

EN SLAVES BØNN 
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Fader vår, du som er hos oss på jorda, Lat namnet ditt helgast, Hos dei som svelt, 
Som deler brødet og songane sine. Lat riket ditt kome, Ei frodig landskap,
Som flyt av melk og honning. Lat oss gjere din vilje, Ved å reise oss når alle blir sitjande, 
Ved å heve røystene våre. Når alle er tause. Du gir oss det brødet vi treng. I fuglesangen 
og i kornunderet. Tilgi oss. Når vi er tause overfor urett,
Når vi grev ned draumane våre, Når vi ikkje deler brød og vin,
Kjærleik og eigedom, Mellom oss. No, Lat oss ikkje bli freista,
Til å stenge døra av frykt, Til å misse motet i møte med svolt og urett,
Til å løfte same våpen som fienden, men frels oss får det vonde,
Og lat oss ikkje halde opp med å leite etter kjærleik,
Sjølv om stien er vanskeleg å sjå, Sjølv om vi fell; 
Så lærer vi å kjenne ditt rike, Som blir til midt i blant oss I all æve.
Amen

Fra MellomAmerika, Syng håp,  s. 59. 

1. Må Gud velsigne deg med uro ved for lettvinte svar, 
halve sannheter, overfladiske relasjoner, 
så du kan leve med et rent hjerte. 

2. Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, 
undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, 
så du kan arbeide for rettferd, likhet og fred. 

3. Må Gud velsigne deg med tårer for dem som 
lider av hungersnød, sult, utstøtelse og krig, 
så du kan rekke ut din hånd for å trøste dem og vende deres smerte til glede. 

4. Og må Gud velsigne deg med den dristige tanke 
at du er med på å gjøre en forskjell i verden, 
så du kan gjøre det som andre mener er umulig. 

Forfatter ukjent. Sendt til KV fra Indonesia etter tsunamien 2004. O: EH 2006. 
Fra Kirkens NordSørinformasjon.

MEDITASJON KRING HERRENS BØN

VELSIGNELSE TIL Å GJØRE EN FORSKJELL 

Det ligger flere ressurser på www.perleportalen.no.
Ved spørsmål kontakt Petra Brooke, 902 67 868 / petra.kjellen.brooke@frelsesarmeen.no
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Refleksjon

BÆREKRAFTMÅLENE

Sent en natt, egentlig var det i de tidlige 
morgen timene, i 1888, hadde William Booth 
kommet tilbake fra en kampanje sør  i England 
og han hadde sovet dårlig helt siden han kom 
hjem. Bramwell Booth, som bodde i nær
heten av sin far, kom tidlig til William dagen 
etter. Han hadde så vidt kommet inn døren, 
glad og fornøyd, da hans far, som gikk fram 
og tilbake i rommet, ropte til han; « Bramwell! 
Vet du at det sover mennesker  under broene? 
Vet du at de sover der hele  natta, rett på 
gate steinen?» Bramwell svarte, litt preget av 
denne  velkomsten, «Ja,  General, det visste 
jeg, men visste ikke du det?»  Generalen var 
meget opp rørt. Han hadde selv sett disse 
menneskene liggende rett på gata, for første 
gang denne natta, og til tross for hans egne 
varme seng, hadde søvnen uteblitt som en 
konsekvens av det han hadde sett. «Du  visste, 

og så gjorde du ingenting!» sa William til 
Bramwell.  Bramwell, som var sjefsekretær på 
dette tidspunkt, sa at for det første så kan ikke 
Frelsesarmeen gjøre alt for alle i denne verden 
og for det andre, og nå visste han at han ble 
politisk korrekt, må man være forsiktig med 
å gi seg hen til veldedighet. Generalen utbrøt 
«Åh, jeg bryr meg ikke om alt det der, jeg har 
hørt det før. Men gå, gå Bramwell, og gjør noe 
med det!» Han fortsatte og vandre fram og 
tilbake i rommet, dro hånden gjennom håret, 
og i kjærlig medfølelse og medynk for de som 
sov under broene i  London sa han sint, «gi 
dem et skjul, alt er bedre enn ingenting; et tak 
over hodet, vegger rundt dem», så sa han, på 
sin advarende, men karismatiske måte, «men 
ikke skjem dem bort.»

Denne samtalen mellom grunnleggeren av 

GÅ OG GJØR NOE!
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Frelsesarmeen og hans eldste sønn  resulterte  
i starten av Frelsesarmeens sosiale  engasjement 
som i dag er anerkjent over hele verden. To 
år etter samtalen kom boken «I mørkeste 
England og veien ut» av William Booth. 
Denne boken viser til en plan for hvordan 
Frelsesarmeen skal arbeide med  sosialt  arbeid. 
Mye av  planen ble implementert og har gjort 
en stor forskjell for millioner av mennesker. 
Effekten ser vi fortsatt i dag i mer enn 130 
land hvor Frelsesarmeen  arbeider. Booths 
plan var ikke bare å møte  menneskelige 
 behov, han ville forandre verden. Han for
stod at man må se både på problemets rot 
og på  konsekvensen. Dette var ikke bare et 
 humanitært initiativ. Det var sosialt arbeid 
og arbeid for sosial  rettferdighet motivert 
av  evangeliet om Jesus Kristus. Det inne
holder krisehjelp,  personlig og samfunns
messig  utvikling og politisk  påvirkning. 
 Salvasjonister forstår at arbeid for sosial 
 rettferdighet er en essensiell del av Guds plan 
for å redde verden.

De første kapitlene i Første Mosebok 
 beskriver Guds kreativitet og man kan ikke 
unngå å se at Gud inviterer oss i utviklingen 
av denne verden. Han gir oss et forvalter
ansvar for skapelsen og for å la den vokse 
videre. 1. Mosebok 1,26 sier: «La oss gjøre 
mennesker i vårt bilde (…)». Bibelen er full 
av referanser til Guds omsorg for sin skapelse.

Relasjoner er i sentrum av hele skapelsen og 
det gjenspeiler hvordan Gud, den treenige er, 
Far, sønn og hellig ånd. Vi ble skapt for å være 
avhengig av skapelsen rundt oss. Det er kun 
menneskene som har fått denne unike gaven, 

å forvalte jorden ressurser, og Gud ønsker at 
vi skal gjøre det i partnerskap med han. Vi er 
privilegerte! Vi er ikke bare skapt for å elske 
og ta vare på andre mennesker, vi skal gjøre 
det samme for hele skapelsen.

Bibelen sier spesifikt at vi er skapt i Guds 
bilde og at vi skal herske skapelsen. Ordene 
«å  herske» og «bilde» er brukt for å beskrive 
forståelsen av den tiden hvor «herskeres 
 bilde» ble satt opp for å minne de rundt 
om herskerens makt. Som Guds folk, er vi 
hans  representanter på jord. Spørsmålet 
blir da, hvordan klarer vi dette? Det er lett 
å bli overveldet av all urettferdighet i denne 
verden. Det er fristende å bare slippe alt og 
si «hvilken forskjell gjør det hva jeg prøver  
å gjøre?» Det er lettere å ignorere alle de ting 
som haster eller tenke at noen andre tar seg 
av det.

Vi kan ikke slåss mot alle urettferdigheter 
som truer vår verden alene, på den måten er 
William Booth sine ord riktige også i dag. 
William Booths plan for å forandre verden 
på 1890 tallet er lik FNs bærekraftmål som 
skal forandre verden før 2030. Begge planene 
er modige, omfattende og integrerte. Men vi 
må alltid huske at vi kan ikke  forandre verden 
i egen kraft. Vi må stole på Gud –  Faderen, 
sønnen og den hellige ånd.

Vi er kalt til å være vår tids Bramwells.  
«Gå og gjør noe, Bramwell, gå og gjør noe!» 

(Teksten er hentet fra IHKs publikasjon «Go 
and do something» fra 2017)
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http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet 
til å stoppe klimaendringene.
Ban KiMoon

HVA ER BÆREKRAFTMÅLENE?

17 mål for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles 
global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt 
involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har 
kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, 
uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer 
de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold
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Refleksjon

FATTIGDOM

I GT er ofte enker og foreldreløse nevnt 
som mennesker som trengte spesiell omsorg 
og beskyttelse fra urettferdighet – se Salme 
149,9. Dette var fordi de var i risikosonen for 
å bli fattige på grunn av at de hadde mistet 
det som beskyttet dem, en mann, en far og 
en inntekt. Et tegn på en riktig gudsdyrkelse i 
en menighet var at man tok vare på dem som 
ikke kunne arbeide for å overleve eller som 
hadde mistet den som forsørget dem.

I NT er en av de mest tankevekkende 
lignelsene den om mennene som står på 

markedsplassen og håper de skal bli tilbudt 
arbeid den dagen, Matt 20,1–16. For menn 
som ikke eide land eller eiendom, var dette 
måten å tjene penger på: å tilby sine  tjenester 
ved torget til dem som trengte noen ekstra 
hender den dagen. Det var en god ordning for 
arbeidsgiveren, å bare betale for den mengde 
arbeid han trengte. Men ordningen var ikke 
så god for arbeidstakeren som bare visste at 
han hadde arbeid og lønn den ene dagen, 
men savnet visshet om dagene som lå foran. 
Jesus tar denne økonomiske tanken og snur 
den på hodet når han sier at Guds  prioritet 

HVORFOR VIL GUD AT VI SKAL ARBEIDE MOT FATTIGDOM?

HELEN CAMERON, HEAD OF PUBLIC AFFAIRS , UK TERRITORY



18

var  arbeiderens behov for å tjene nok til  
å forsørge sin familie og ikke at man fikk en 
rettferdig lønn for de timene arbeidet tok.

Når vi leser dette avsnittet fra Bibelen, forstår 
vi at fattigdom er knyttet til evnen til å  arbeide 
eller til at man bor sammen med noen som 
arbeider. Men vi ser også at det  ligger en aner
kjennelse av at noen er fattige bare på grunn av 
sin sosiale status og andre fordi de ikke får nok 
betaling for å forsørge seg.
I de nordiske landene har noen av disse  kristne 
verdiene blitt del av velferdsstatens tenking. 
De som ikke kan arbeide, får  økonomisk 
hjelp, og de som har arbeid som ikke gir 
nok lønn, får hjelp å finne arbeid som gir 
bedre lønn. Som kristne og opptatt av sosial 
 rettferdighet, ligger det i vår interesse at disse 
systemene fungerer godt og at dette fungerer 
for å løfte mennesker ut av fattigdom. Som 
salvasjonister kan vi gjøre vår stemme hørt 
for politikere, slik at de ser at dette er viktige 
spørsmål for oss.

Men vi vet av erfaring, at mennesker ofte 
 faller gjennom i disse systemene. Noen 
ganger kvalifiserer de ikke for et tilskudd, 
noen ganger vet de ikke hvordan de skal få 
tilgang til sine rettigheter og noen ganger er 
det omstendigheter i livet som gjør at sam
handling med systemet er vanskelig. Som 
 salvasjonister, kan vi kombinere vår med
følelse med vårt engasjement og arbeid for 

å bygge relasjoner til disse menneskene, slik 
at vi kan forstå deres situasjon og finne ut 
av hvordan vi best kan hjelpe. Noen ganger 
vil vi se at systemet har rett, og noen ganger 
ser vi at vi kan og vil strekke oss lengre enn 
 systemet for å hjelpe og bruke de midler vi 
samler inn til dette.

Jesu lignelse får oss til å forstå at fattigdom 
ikke bare handler om mangel på materielle 
goder, men også et utenforskap som betyr at 
man ikke kan delta på lik linje med andre. 
Det å sitte på markedsplassen på en varm dag 
uten arbeid, var kilde til mer stress enn det  
å  arbeide på vingården og vite at man skulle 
få betaling for den ene dagen. Hvis vi skal 
vise omsorg for hele mennesket, ha et ønske 
å se mennesker blomstre og ikke bare over
leve, da må vi ta fattigdomsproblematikken 
på alvor. 

I dagens moderne forbrukssamfunn, kan 
 kostnaden for deltakelse være veldig høy. 
Som salvasjonister kan vi tilby fellesskap 
hvor mennesker kan finne en tilhørighet, og 
hvor vi kan bli gode på hva som skal til for 
at  mennesker skal blomstre, i motsetning til 
et samfunn som forventer at vi alle skal passe 
inn i samme ramme. Vi kan se verdien i et 
menneske fordi det er Guds barn, og ikke 
verdien de har utfra deres forbruk.
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KLIMA
Informasjon om klima og miljø

ØKOLOGISK FOTAVTRYKK

2,7 jordkloder
Hvis alle mennesker på Jorden skulle 
ha samme forbruk som en gjennom
snittlig innbygger i Norge ville vi 
trenge 2,7 jordkloder.

Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Kartet viser landenes økologiske fotavtrykk i forhold til innbyggertallet

Fotavtrykket måler arealet som trengs for å støtte befolkningens livsstil. Dette inkluderer 
forbruk av mat, brennstoff, ved, og tekstiler. Forurensning som karbondioksidutslipp er 
også medregnet i økologisk fotavtrykk

Her vises størrelsen på landet dersom vi ser det økologiske fotavtrykk til landet fordelt 
per person. I USA er avtrykket bortimot fem ganger større enn verdensgjennomsnittet, 
og nesten ti ganger mer en det som er bærekraftig. 

Kilde for figur: Worldmapper.org ecological footprint
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Refleksjon

Som frelsessoldat og speider kan det føles 
som en selvfølge å engasjere seg i miljø og 
 klimaspørsmål. Eller? Velstanden vår er tett 
knyttet opp mot miljøet, naturressursene og de 
klimaforhold som gir oss de forut setningene 
vi lever under. Akkurat nå er spørsmålene om 
klima ekstra aktuelle, spesielt siden store  deler 
av Sverige trues av mangel på vann, fordi det 
har regnet mindre de tre siste årene enn det 
normalt gjør. Over 600 millioner mennesker i 
verden har ikke grunnleggende tilgang til rent 
vann, noe som fører til sykdom og krybbedød, 
og til store økonomiske tap, ikke minst i lav 
og middelinntektsland (WHO, 2017).

Er det noen gode grunner som kristen  
å  engasjere seg i miljø og klimaspørsmål? 
 Personlig ser jeg hvordan miljøspørsmål er 
knyttet opp mot skaperverkets opprinnelse. 
Gud skapte en «Edens hage» hvor det var en 
balanse, og hvor mennesket fikk  privilegiet  
å leve av naturen, men også et forvalter
ansvar (1 Mos 2,15). Vi mennesker har fått 
ta av kunnskapens frukt; vi har en unik evne 
til å forvandle og skape nye materialer og 
samfunns systemer for å dekke våre behov. 
Vi påvirker miljøet rundt oss både på lokalt 
og globalt nivå. Men sammen med denne 
store evnen, følger et stort ansvar. Naturens 

HELFRID SCHULTEHERBRÜGGEN er frelsessoldat i Templet i Stockholm. Hun er miljøkjemist og 
forsker innen vannkvalitet og og har bl.a. arbeidet for Frelsesarmeens internasjonale utviklings
samarbeid innen vann, sanitær og matsikkerhet i Kenya og Malawi.
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 ressurser er endelige. Vi har et forvalteransvar 
overfor Gud, våre medmennesker, våre barn 
og fremtidige generasjoner.

Frelsesarmeens internasjonale  kommisjon 
for sosial rettferdighet (International  Social 
 Justice Comission) formidler noe om 
 viktigheten for frelsessoldater å ta vare på 
 miljøet og jobbe for en mer bærekraftig livs
stil (SA 2011; SA 2014). Kunnskapen om 
dette ansvaret for skaperverket gjennomsyrer 
hele kristendommen. Ikke bare på grunn av 
det oppdraget Gud ga oss, men også siden 
 konsekvensene av forurensning og de globale 
klimaforandringene i aller høyeste grad på
virker de  fattigste, de som er mest utsatt 
og som har få forutsetninger for å håndtere 
vann og luftforurensinger eller et  forandret 
klima. Pave Frans har klassifisert miljø
forstyrrelser som en synd og arbeider aktivt 
for å opp muntre tiltak som motvirker klima
forandringer (tex Francis 2015).

«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde 
mot én av disse mine minste søsken, har 
dere gjort mot meg» (Matt 25,40). Våre 
hver dagslige handlinger på lokalt nivå får 
globale  konsekvenser. Slik har det alltid vært. 
 Forskere finner spor av bly ved prøvetaking av 
arktisk is som stammer fra brenning av kull 
i Europa for 2000 år siden. Bruk av freon i 
kjøleskap gnagde hull i ozonlaget. Kvikk sølv
utslipp fører med seg restriksjoner av hvor 
mye fisk fra innsjøer vi kan spise før vi blir 
forgiftet. Menneskets enorme energibehov og 
forbrenning av fossile kilder (olje og kull) til 
oppvarming, jord og skogbruk, industri og 
transport, slipper ut drivhusgasser som fører 
til forandringer i klima, forurenset vann og 
dårligere luftkvalitet. 

Forandringene i klimaet får enorme og 
 kanskje uventede konsekvenser, f.eks. en 
 for styrrelse av den for oss her i Norden så 
 viktige Golfstrømmen (den som gjør vårt 

klima her mer egnet for å bo enn klima rett 
vest og øst for oss), det truer fiskebestanden 
og  påvirker nedbør. Men det er ofte de fattige 
og de mest utsatte som rammes hardest, selv 
om det er høyinntektsland i EU og USA som 
er  ansvarlige for mer enn 50% av utslippene 
over tid.

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din for
stand (…). Du skal elske din neste som deg 
selv». (Matt 22,37–39). Hvem er min neste? 
 Kanskje er det kvinnen som farger tøy i  India, 
hvor kjemikaliene går rett ut i elven der man 
henter byens drikkevann. Klærne blir så kjøpt 
av deg og meg. I tillegg har byen hennes blitt 
rammet av tørke, siden regnet som skulle 
komme hvert år er blitt borte, som følge av 
de klimaendringer våre kulldioksidutslipp 
har ført til.

Innen Frelsesarmeens internasjonale misjons 
og utviklingsarbeid fokuserer man på å støtte 
de fattige og utsatte samfunn med å få tilgode
sett sine menneskelige rettigheter, blant annet 
ved å hjelpe med å skaffe rent vann og doer, 
etablere kvinnegrupper som kan gjøre en 
større investering sammen, som f.eks. grave en 
brønn. Innenfor disse prosjektene møter man 
ofte konsekvensene av forandringer i  klima 
og dårlig ressursstyring. Kunnskapen om 
 konsekvensene av klimaendringene har for de 
fattige har økt interessen hos  organisasjoner 
som Frelsesarmeen, for hvordan man kan øke 
disse samfunnenes resiliens, (dvs. hvordan de 
kan gjenoppbygge samfunnet), og dermed 
sikre en mer bærekraftig utvikling.

Miljø og klimaspørsmålet er altså mer enn  
å «bare» bry seg om naturen. Det  handler 
om relasjoner mellom meg, mine  om givelser, 
skapelsen og skaperen. Det handler om 
 relasjonen til de fattige og mest utsatte 
som påvirkes av våre daglige avgjørelser og 
valg, direkte eller indirekte. Det handler 
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om  tro verdighet og ansvar for kommende 
 generasjoner.

Det er litt ironisk at jeg sitter og skriver dette 
på en flyplass og venter på å gå om bord i et av 
de verste utslippskildene innen transport. Vårt 
moderen samfunn gjør det av og til  vanskelig  
å leve utenfor strukturene. Men, det betyr 
ikke at vi må gi opp og la samfunnet helt 
forme oss (Joh 17,15). Vi må ta hvert skritt vi 
kan for forandring og forbedring.

Kan vi gjøre noe? Da forbudet mot freon  
i kjøleskap kom, fikk det ozonlaget til å  reparer 
seg. Dette er et positivt eksempel på at man 
kan påvirke den global spredningen av miljø
gifter. Vi kan, og vi må, påvirke  spredningen 
av nye miljøgifter som blir  produsert i dag, der 
hvor lovgivningen fortsatt er mangelfull. Vi 
kan påvirke utslippene av  kulldioksid,  energi 
og vannforbruk ved å endre våre  rutiner, valg 
av transport, valg av matvarer, se over opp
varmingen av husene våre og se på hvordan 
vi investerer pensjonspengene våre. Til  
å hjelpe oss har vi miljø og rettferdig  handel 
merking av varer. Vi kan stille  politikere og 
myndighets personer til ansvar gjennom  
å etter spørre bærekraftige løsninger både  
i  institusjoner og på arbeidsplasser. Globalt 
har alle land (unntatt 3) gått sammen for  
å arbeide for økt bærekraft og rettferdig for

deling (Parisavtalen). Hvis vi ønsker en mer 
rettferdig verden, må vi arbeide for fred og mot 
fattigdom samt økologisk holdbar utvikling. 
Dette tilsammen fører til redusert klima
påvirkning (Sal 36,6–10). Det at flere hundre 
av USAs ledende industrier og bedrifter stiller 
seg bak FNs Parisavtale (http://lowcarbonusa.
org/business), viser til en  økonomisk gevinst 
hvis man velger å arbeide for en langsiktig 
økologisk utvikling.

Vi har kunnskapen, evnen og midlene til å ta 
vare på skapelsen og våre medmennesker – de 
fattige, oss selv, våre barn – i respekt for Gud 
og hans skapelse (Sal 24). La oss sammen 
 holde oss oppdatert og gjøre det vi kan for en 
bedre og mer forsont verden (Jak 2,14–17). 
Og til slutt, la oss ikke glemme å glede oss 
over skapelsen «Når jeg ser din himmel …» 
(Sal 8,4–10), «I lovsang bryter da mitt hjerte 
ut, å, store Gud …» (FA sangbok nr. 636).

Helfrid SchulteHerbrüggen er frelses soldat i 
Templet i Stockholm. Hun er miljø kjemist og 
forsker innen vannkvalitet og og har blant  annet 
arbeidet for Frelsesarmeens  internasjonale 
utviklings samarbeid innen vann, sanitær og 
matsikkerhet i Kenya og Malawi.

Referanser: The Salvation Army 2014 International Positional Statement “Caring for the 
Environment”; The Salvation Army – International Social Justice Commission 2011 “A call 
for Climate Justice”; Pope Francis 2015, Encyclical Letter ”Laudato Si – On Care for Our 
 Common Home” (http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/ 
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html) 
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ETISK HANDEL

INFORMASJON OM ETISK HANDEL

Etisk handel er handel som preges av rett
ferdige lønninger, anstendige arbeids forhold, 
åpenhet, og en forsvarlig miljø påvirkning. 
Etisk handel er en viktig brikke i global ut
vikling og fattigdomsbekjempelse, og  løftes 

blant annet frem som del av et av FNs 
bærekraftsmål, der mål nr. 8 handler om  
å «fremme varig, inkluderende og bære
kraftig økonomisk vekst, full sysselsetting 
og anstendig arbeid for alle.»

Refleksjon

I løpet av de siste to tiårene har verden  lykkes 
med å mer enn halvere andelen  mennesker 
som lever i ekstrem fattigdom. Økt handel 
og økonomisk utvikling i store land som 
Kina og India får mye av æren. Millioner av 

jobber har blitt skapt, og mange  millioner 
 mennesker har blitt løftet ut av fattig
dom. I en verden som henger stadig tettere 
 sammen, kan en forretningsidé i Bergen 
bli til arbeids plasser i Beijing på rekordfart.  
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Flere kaffe barer på Grünerløkka betyr mer 
 arbeid for kaffebønder i Brasil. Mulighetene 
for å skape utvikling er nærmest ubegrensede. 

I april 2013 omkom over 1100  mennesker 
da klesfabrikken Rana Plaza i Bangladesh 
 kollapset. Den høye etterspørselen etter  billige 
klær i den vestlige verden syssel setter millioner 
av  mennesker i Bangladesh og  andre land som 
kan skilte med stor tilgang på  billig arbeids kraft. 
Men knallhard  konkurranse og  manglende 
regulering i bransjen gjør at  arbeidet alt for ofte 
går på bekostning av  arbeidernes  sikkerhet, 
helse og, ikke minst, lønninger. Manglende 
gjennomsiktighet gjør det ofte umulig å vite 
om klær som  selges i norske butikker er laget 
i store,  luftige  fabrikker med gode arbeids
forhold, eller av underleverandører som bryr 
seg lite om  arbeideres rettigheter eller for
svarlige byggestandarder – slik som tilfellet var 
i Rana Plaza. 

Handel skaper muligheter, men skygge
siden kan være utnyttelse, moderne slaveri, 
og økende forskjeller mellom fattig og rik. 
Lange dager uten levelønn. Barnearbeid. 
Store multi nasjonale selskaper som utnytter 
 billig arbeidskraft og rike naturressurser uten  
å betale skatt i det landet de befinner seg i. 
Listen er, dessverre, alt for lang. Man kan 
bli helt matt av mindre.  Utfordringene er så 
store, ulikhetene i verden så  systematisert, 
 mekanismene som opprettholder  urett   
ferdig heten er så sterke. Det kan føles 
 vanskelig å forholde seg til – og langt mer 
vanskelig igjen å gjøre noe med. 

Men ser man litt annerledes på det, er sann
heten at vi omgis av muligheter til å dytte 
 systemet litt i riktig retning – hver eneste dag. 

Vi kan bruke vår kjøpekraft. Ser du produkter 
merket med sertifiseringer som «Fair Trade» 
betyr det at leverandørene har forpliktet seg 
til å sørge for rettferdig lønn og gode arbeids
vilkår for produsentene. Går du inn på nett
siden framtiden.no kan du finne oversikter 
over hvilke populære merkevarer i Norge som 
opererer med åpne fabrikklister – en viktig 
forutsetning for at de kan stilles til ansvar 
for arbeidsforholdene der. Et sted å starte er  
å bruke sin kjøpekraft til å premiere de 
 selskapene som går foran for å skape en mer 
etisk verdenshandel.

Ikke minst kan vi kan bruke vår stemme. 
De fleste som driver varehandel i dag er på 
 Facebook – en ypperlig kanal for å spørre 
 selskaper om arbeidsforholdene i fabrikkene 
de bruker, eller melde fra om man oppdager 
at ting ikke er som de burde være. I dagens 
 virkelighet skal det ikke mange stemmer til før 
man kan begynne å utgjøre en stor  forskjell. 

I butikkkjeden Kitch’n i Norge og  Sverige 
selges blant annet forklær som er sydd i 
 Bangladesh av Frelsesarmeens etiske handels
konsept Others. For Minoti har produksjon 
av forklærne bidratt til inntekter som har 
blitt investert i utdanning for hennes barn, og 
som etter hvert har gjort det mulig for hennes 
mann å investere i en egen liten butikk, slik 
at også hans inntekt har økt. Overskuddet 
har de spart, slik at de nå har kunnet oppnå 
drømmen – å kjøpe en egen tomt, der de skal 
bygge hus. 

Minotis historie er en av 1500 knyttet til 
 Otherskonseptet, og et av utallige eksempler på 
at det i etisk handel ligger masse muligheter til 
å skape en litt bedre verden – hver eneste dag!
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GJESTFRIHET

HVA ER BIBELSK GJESTFRIHET?

Gjestfrie
Luk 14,12–14, Rom 12,1 Joh 4,7

For Frelsesarmeen handler gjestfrihet om 
et inkluderende og raust fellesskap hvor 
man opplever å bli sett og tatt vare på, og 
hvor alles stemme og deltakelse er viktig. Vi 
 ønsker at våre fellesskap skal vare gjestfrie 
i bibelsk forstand, det vil si at det skal være 
plass til alle, inkludert den fremmede som 
strever med a finne sin plass i samfunnet. 

Korpsets møteplasser skal være  preget av 
varme og nestekjærlighet, med rom for å gi 
og ta imot. En person som en dag kommer 
som gjest, kan en annen dag være vertskap. 
Vi ønsker å formidle håp og omsorg som 
peker på Gud og hans kjærlighet til alle 
mennesker.

Det greske ordet for gjestfrihet er «philoxenia». Ordet er sammensatt av ordene «phileos» som 
betyr kjærlighet til venn/bror, og «xenos» som betyr fremmed. Disse to ordene sammen betyr da, 
kjærlighet til den fremmede.
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Det å ønske noen velkommen inn i hjemmet 
sitt har til alle tider blitt ansett som en god 
ting, som en god dyd og handling. Jeg har 
møtt mange gjestfrie mennesker opp gjennom 
tiden. Helt fra jeg som barn kunne komme 
og gå hjemme hos mine venner i nabolaget, 
da vi som ungdommer hadde gode hjem vi 
kunne «okkupere» en lørdagskveld og som 
voksen har jeg vært heldig å ha venner som er 
gjestfri og som det er lett å besøke.

Men har det skjedd en endring i hvordan vi 
besøker hverandre i dag i forhold til hva vi 
gjorde før. 

Har terskelen for å «stikke innom» noen blitt 
høyere. Jeg har et inntrykk av det. I min barn
dom (på 1970tallet), så kunne de  voksne 
nettopp stikke innom hverandre uten at det 
var avtalt på forhånd. Kaffen kom  raskt på 
bordet, sammen med kanskje en enkel kake
bit. Det var en frihet til å være gjest, og man 
ble tatt imot på en gjestfri måte.

I dag kan de se ut som denne «stikke innom» 
kulturen ikke har like gode kår. Er det sånn 
at denne typen gjestfrihet har blitt erstattet 
med gjennomforberedte fester og høytidelige 
invitasjoner med svarfrist, at kaffen og i beste 
fall kakebiten, er blitt til gourmetmat? Er 
det blitt sånn at vi har det så travelt med oss 
selv og vårt eget liv, at fremmedfrykten har 
fått slå seg ned i oss slik at vi ikke orker eller 
tør å ha hjemmene våre åpne? Har de flotte 
hus fasadene våre, og det fine interiøret vårt, 
erstattet det sosiale interiøret og fellesskapet?

Jeg vil ikke hevde dette som en sannhet, men 

jeg undrer meg litt om det ikke kan være noe 
sant i det. Og hvis det er det – hvilke livs
vilkår har da gjestfriheten hos oss i dag?

Og hvis dette gjelder hjemmene våre, hvordan 
preger det da menighetene våre? Har vi en kul
tur i menigheten vår som gjør at det er trygt og 
godt å «stikke innom». Eller er det blitt sånn 
at det bare er plass til de som er inviterte, som 
passer inn i det etablerte felles skapet? 

Er kirken/menigheten/korpset blitt så opptatt 
av å ha fine husfasader og fint interiør, at vi 
glemmer at vi skal være åpne og gi mennesker 
mulighet til å ha en frihet til å være gjest hos oss?

Å være gjestfri er en «som gjerne tar imot gjester 
og steller godt med dem».
Gjennom hele bibelen så fortelles det om hvor 
naturlig det var å være gjestfrie, og hvor viktig 
dette var. Vi kan lese om det fra 1. Mosebok 
av og ut NT. I følge Bibelen så er et av kjenne
tegnene på det kristne fellesskap at det «tar 
imot gjester og steller godt med dem». 
Jeg ønsker at det fellesskapet jeg er en del av, 
skal være et fellesskap der det er trygt å stikke 
innom. Der det er godt å være gjest. At man 
ikke behøver å ha fått en spesiell invitasjon 
for å komme å være sammen med oss, men at 
vi har åpne dører der man møtes av åpne og 
varme mennesker. I Bibelen kan vi lese at det 
var spesielt 3 ting som var viktig å gjøre mot 
og for gjesten som et tegn på gjestfrihet: Det 
var å hilse gjesten med et kyss, vaske føttene 
hans og salve hode hans. 

Jeg tror ikke at disse handlingene er det vi bør 
og skal gjøre i dag. Men vi kan hilse godt og 

Refleksjon

HVORFOR ØNSKER GUD AT VI ARBEIDER 
FOR SOSIAL RETTFERDIGHET? 

GJESTFRI, MODIG OG PRAKTISK

Wenche Walderhaug Midjord, major
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sørge for at gjesten vår føler seg trygg, at hun 
føler seg sett og inkludert.

Jeg ønsker også at det fellesskapet jeg er en del 
av, skal utvides og vokse. Mitt håp og bønn er 
at når noen har kommet inn som gjest, så er 
det så godt å være sammen med oss, at de ikke 
bare stikker innom av og til – men etter hvert 
opplever det som at de er hjemme, at de ikke 

forblir gjester. Og at når de har «flyttet inn» så 
er de selv med å ta imot nye gjester og steller 
godt med dem.

Hebreerne kap 13.2 
Glem ikke å være gjestfrie, for på den  
måten har noen hatt engler som gjester, uten 
å vite det.
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MODIG

HVA BETYR DET Å VÆRE MODIG?

«Så lenge du lever, skal ingen kunne holde 
stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg 
var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater 
deg ikke. Vær modig og sterk! For du skal gjøre 
dette folket til eiere av landet som jeg med ed 
lovet deres fedre å gi dem. Vær bare modig og 
sterk, så du trofast følger hele den loven som 
Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av 
fra den, verken til høyre eller venstre, så skal du 
lykkes overalt hvor du går. Denne loven skal du 
alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og 
natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i 
den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og 
alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg: Vær 
modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist 
ikke motet! For Herren din Gud er med deg 
overalt hvor du går.» Jos 1,5–9.

Som Frelsesarmé står vi i en kamp, hvor 

vi skal bekjempe urett og arbeide for et 
mer inkluderende og rettferdig samfunn. Vi 
 ønsker å være en stemme for de stemme
løse og stå sammen med de som ikke  klarer 
å kjempe alene. Mot handler også om å sette 
grenser, utfordre og istandsette den enkelte 
til å ta ansvar for eget liv. Det krever mot 
å vise Jesu sinnelag, som ofte bryter med 
verdens normer og verdier, og som setter 
den svake høyt. Vi ønsker å formidle en 
ustoppelig tro på menneskets mulighet til 
forandring og en tro på Guds kjærlighet 
som en forvandlende kraft i menneskers liv. 
I et stadig mer sekularisert samfunn krever 
det mot å stå for de kristne verdiene og for 
det frelsebudskap vi tror på. Vi har et ansvar 
for skaperverket og for å forvalte verdens 
ressurser på best mulig måte.
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Jeg er ikke spesielt modig, jeg føler meg i alle 
fall ikke slik, men jeg tror nok at andre kan 
tenke at jeg er modig på noen områder. Kan
skje de tenker det fordi jeg noen ganger har 
tatt litt uvanlige valg, og gjort litt uvanlige 
ting. I så fall er det å være modig litt i samme 
gate som å tørre å velge annerledes eller skille 
seg ut.

Men jeg er ikke modig. Jeg liker ikke å skille 
meg ut. Jeg liker ikke å være spesiell. Jeg vil 
gjerne være en i mengden, for det meste. 
Å være modig handler om å tørre, og det  handler 
om tro og overbevisning, om å ta bevisste valg og 
å stå for noe når det røyner på. Noen ganger 
handler det om å gå mot strømmen. 
Noen mennesker blir modige av å leve livet 
med de utfordringene det bringer. Hver dagen 
er tøff, og livet er krevende mange ganger. 
 Ingenting kommer helt av seg selv. Det krever 
styrke og utholdelse, og mot.  Valget kan stå 
mellom to onder. De må velge for seg selv, 
men også for andre. 

Noen mennesker blir modige i spesielle 
 situasjoner når det kreves noe spesielt. 
 Plutselig kan dagene møte dem med harde 
slag som de nesten knekker under. Så opp
dager de et mot til å takle også de tunge 
 slagene. Sykdom og sorg skaper noen ganger 
modige mennesker.

Noen mennesker viser mot når de våger å si 
ifra om uverdige forhold, sosial  dumping, 
moderne slaveri, misbruk av økonomiske 
midler, kampfiksing, trusler, mobbing på 
jobb eller i skole og utnytting på mange andre 
områder. De setter seg selv, og noen ganger 

også sin familie i fare ved å si ifra, men de gjør 
det allikevel. 

Noen mennesker er ikke modige, aldri. De 
trekker seg alltid tilbake fra utfordringer. 
De velger alltid en omvei. De er i den store 
 gruppen som alltid sier «kanskje», eller «vet 
ikke». Jeg har jo ikke lyst til å være i den 
gruppa, jeg har lyst til å være modig! Jeg har 
lyst til å stå for noe, og være tydelig.

Jeg vil gjerne være en del av de modige 
 menneskene som tør å stå opp for rett og 
 rettferdighet, og som tør å si ifra når det er 
noe som ikke er riktig. Jeg har sett så mye 
som ikke er rettferdig, og møtt så mange 
mennesker som lever under uverdige forhold, 
som blir utnyttet og oversett, og ikke regnet 
med. Jeg har også møtt mange som synes det 
er helt greit at det er forskjeller, at vi ikke kan 
forvente likhet og rettferdighet, at enhver er 
«sin egen lykkes smed», at noen er skyld i sin 
egen livssituasjon og elendighet og alt det der. 
Jeg tror ikke på dem. Alle er like verdifulle og 
har like rettigheter. Jeg tror at alle har rett på 
et verdig liv, jeg tror at alle har rett på å leve 
i fred. Jeg tror at alle mennesker har rett på 
å få møtt sine grunnleggende menneskelige 
behov som mat og rent vann, trygge leve
forhold, anerkjennelse og kjærlighet. Men 
jeg vet at verden ikke er slik. Frelsesarmeens 
oppdrag overalt der de arbeider er å forkynne 
Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte 
menneskelige behov uten diskriminering. 
Diskriminering og sosial urettferdighet finnes 
i alle land. I Norge har det blitt lagt tilrette for 
sosial rettferdighet gjennom velferdsstatens 
ulike ordninger, men også her finnes det hull 

Magna Nielsen
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og mangler, og mennesker som faller utenfor 
systemet og blir offer for urettferdighet. 

I bibelen kan vi lese at Gud flere ganger har 
gitt både utfordringer og løfter. Josva som tok 
over lederansvaret etter Moses, var en som 
ble oppfordret til å være modig og sterk i det 
opp draget han fikk. Guds løfte var at han ville 
være med i alt det Josva skulle gjøre. 

Josva 1, v6, v7 og v9. «Jeg har jo sagt deg: Vær 
modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist 
ikke motet! For Herren din Gud er med deg 
overalt hvor du går.»

Jeg er ikke modig helt av meg selv, men troen 
på Gud gjør meg modig. Jeg vet at det løftet 
han ga Josva har han også gitt til meg og alle 
dem som tror på ham. Det oppdraget jeg 
kjenner hjertet banker for, det kallet jeg har 
fått, er det som driver meg til modige valg og 
handlinger.   
  

Lukas 4, 18 «Herrens Ånd er over meg, for han 
har salvet meg til å forkynne et godt budskap 
for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at 
fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for 
å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år 
fra Herren.» 

Det kan nok virke litt pompøst, men i hver
dagen betyr det å tørre å være tilstede for 
noen som trenger meg. Det betyr å forsvare 
dem som blir utsatt for overgrep av ulik 
 karakter. Det betyr å være våken, observere 
og lytte til de historiene som blir fortalt. Det 
betyr å si ifra når noen misbruker makt og 
 posisjon. Noen ganger betyr det å bevege seg 
ut av komfortsonen, tørre å stå for det man 
tror på, og å tåle motgang. Det betyr å være 
venn for dem som ingen vil være venner med, 
og gå «en ekstra mil». Det betyr å sette fokus 
på sosial rettferdighet. Det betyr å være ekte,  
å være menneske, og det betyr å bry seg.
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PRAKTISKE

Hva betyr det å være praktisk?

Frelsesarmeens korpsbaserte sosiale  arbeid 
skal være lokalt forankret og  relevant i for
hold til de behov som samfunnet rundt 
oss har.  Arbeidet skal preges av nærvær 
og åpenhet for alle som kommer til oss. 
Det skal ytes praktisk hjelp i form av mat, 
klær og andre ting som er nødvendige for 

den  enkelte, men også i form av samtaler, 
 sjelesorg og forbønn. Våre tiltak skal legge 
til rette for å ha god tid til den enkelte og 
hjelpe  mennesker å hente fram de  ressurser 
de har. Vi ønsker å være støttende og til 
stede når livet er vanskelig og velsignet 
praktiske i møte med mennesker
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For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var 
tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, 
og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere 
kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg 
var i  fengsel, og dere besøkte meg. Sannelig, 
jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse 
mine minste søsken, har dere gjort mot meg.  
(Matt 25,35)

Begrepet «suppe, såpe og frelse» har hatt en 
sentral rolle i Frelsesarmeen i nærmere 150 
år. William Booth så allerede på  midten 
av 1800tallet at mennesker har behov av 
ulik karakter og at behovene kommer i 
ulik  rekkefølge. Det var ingen selvfølge at 
man satte ord på grunnleggende behov hos 
 mennesker på den tiden. Booth sammen
lignet menneskenes rettigheter i England med 
drosjehestenes rettigheter. «Når en  drosjehest 
faller om på gaten og blir liggende så er det 
ingen som begynner å diskutere hvorfor han 
falt. De er opptatt av å få av han seletøyet 
og få ham så raskt som mulig opp igjen og 
bort fra gaten. De sørger også for at han får 
mat, drikke og hvile» (Booth 1890). Booth 
mente at folk hadde dårligere rettigheter og 
at de burde, som et minimum, ha de samme 
rettighetene som en drosjehest. Rett til mat, 
arbeid, hvile og husrom. 

Hva var det som gjorde at Frelsesarmeen 
skjønte viktigheten av menneskers grunn
leggende behov? Frelsesarmeen var  
i  direktekontakt med dem som levde under 
slike dårlige forhold, og de var til stede der 
hvor folk levde sine liv. Mange av de som 
ble med i armeen hadde selv opplevd fattig
dommen på kroppen. De så konsekvensene 
av å mangle mat, husly, helse og trygghet  

i livet. De så hva slike mangler gjorde med 
tankene og valgene de tok i livet, i tillegg til 
den reelle faren for å dø av mangel på grunn
leggende behov. Som en konsekvens av dette 
var William Booth opptatt av å sikre folks 
rettig heter og jobbet politisk for menneskets 
rett til husly, mat, hvile og arbeid. Samt nød
vendig lovverk for blant annet seksuell lav
alder og arbeidsvilkår.

Slagordet «suppe, såpe og frelse» skal ikke 
bare gjennomsyre det akutte arbeidet, men 
hele vårt arbeid. Både menighetene våre og 
våre  sosiale tiltak og institusjoner skal kjenne
tegnes av omsorg for hele mennesket.

Jeg har spurt noen om hva dere tenker er 
suppe i vår tid og hvordan vi utfører suppe  
i Frelsesarmeen. Noen svarte at Booths 
 utsagn om «å fylle magen først» er grunn
leggende, men at mange i vår tid er sultne på 
 menneskelig kontakt og tilhørighet. Mangel 
på mat er  kanskje ikke så stort, men  mangel 
på åndelig føde og tilhørighet er sterkere 
til stede enn noen gang. Et annet innspill 
 handler om at vi har en viktig funksjon i  
å være «limet» for enkeltmennesker. Blant 
 annet fordi det er mange som ikke klarer å 
forholde seg til hjelpeapparatet som blir mer 
og mer byråkratisk og fragmentert. De trenger 
rett og slett noen som går sammen med dem 
og som de vet er der for dem.
4
Måltidet, dusjen og klærne handler ikke 
bare om å dekke grunnleggende behov 
hos  mennesker. Når vi utfører suppe over
for sårbare mennesker bekrefter vi samtidig 
 mennesket og dets verdi.  Suppen er med på 
å bekrefte mennesker som verdifulle og like
verdige. «Den andres ansikt henvender seg 
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til meg og påkaller mitt svar og mitt ansvar». 
Jeg tror suppen helt klart har en fysiologisk 
betydning i dag, men også en sosial og etisk 
betydning for at mennesker skal oppleve at de 
er inkludert og bekreftet som menneske. 

Det har vært vanskelig å snakke kun om suppe 
og ikke ta med såpe og frelse i samme innlegg. 
Dette er fordi de tre begrepene henger så tett 
sammen. Det er tre begrep som er betinget 
av hverandre og som det er vanskelig å skille 
 distinkt fra hverandre. 

Et annet viktig spørsmål man må stille seg 
er hvem som ikke får dekket grunnleggende 
 behov i vårt samfunn i dag? Hvem er det som 
faller utenfor de rettighetene de fleste av oss 
har i dagens samfunn? På hvilke områder har 
vi fortsatt en vei å gå når det gjelder å sikre 
de svakeste rettigheter? Hvilke nye grupper 
banker på vår dør eller er vi i direktekontakt 
med? Vi vet at mye gjenstår for å sikre alle som 
står uten bolig, egnet bolig eller varig bolig. 
Folk som ikke får tilstrekkelig  behandling 

eller omsorg. Rettigheter til sårbare  migranter 
og barns rettigheter bør styrkes ytterligere.

Samfunnet er under stadig endring og det 
samme gjelder Frelsesarmeen. Hvis du 
 tenker tilbake 2–5 år, så tror jeg at de fleste 
av oss merker store endringer. Endringer av 
behov og målgrupper, ramme betingelser, 
 konkurranseutsetting og faglig utvikling. 
Men likevel vil oppdraget være det samme 
som det har vært fram til i dag: Å forkynne 
Jesu Kristi evangelium og i Hans navn møte 
 menneskelige behov uten diskriminering. 
Møte mennesker ansikt til ansikt med om
sorg for hele mennesket gjennom gjest frihet, 
en pose mat, en varm jakke, en samtale, 
sjelesorg, et hjemmebesøk, gode tiltak og 
møteplasser. 
Se mine minste søsken, har dere gjort mot meg.  
(Matteus 25,35)


