
 

     

Fellesbønn i anledning Global uke mot moderne slaveri, 14. -21.nov. 2021 
Bønnen er skrevet av representanter fra ulike kirkesamfunn i samarbeid med Norges Kristne Råd 

 
(L= leder; S= Stemme, kan leses av samme person eller flere) 

Leder: Gud, du vår Skaper, Frelser og Livgiver, over hele landet samles folk i ditt navn til 
bønn. I kjærlighet skapte du jorden til glede for alt liv på den. Men vi preget den også med 
urett og ingen av oss er uten medansvar. Vi kommer til deg i bønn om nåde. Vi ber for alle 
dem blant oss som opplever grov utnyttelse, her i vårt eget land og i vår verden. 
 
S1: Gud, vi ber for dem blant oss som utnyttes på byggeplasser og sover sine netter i 

overfylte brakker – som ikke møtes på kafeer og restaurante men som kanskje bygde 

lokalene, rengjorde dem etter stengetid eller vasket opp på bakrommet. 

S2: Gud, vi ber for dem blant oss som sliter i vaskehaller og på verksteder, men aldri deltar i 
blankpolerte bilkortesjer. 
 
S3: Gud, vi ber for dem blant oss som står i åkeren hele dagen for mat som andre skal spise, 
mens sulten gnager, ryggen verker og lønnen ikke er til å leve av. 
 
S4: Gud, vi ber for dem blant oss som utnyttes til matlaging, renhold og barnepass - mot lite 
eller ingen betaling og ofte under sterk kontroll - i millioner av hjem rundt i verden,. 
 
S5: Gud, vi ber for dem blant oss som ser seg nødt til å levere seksuelle tjenester under 
trusler, vold, og daglige fysiske og psykiske krenkelser. 
 
S6: Gud, vi ber for dem blant oss hvis barndom og skolegang forsvinner i støvete gruver og 
fabrikker, mens mobiler, bilbatterier og kleskolleksjoner gjøres klare for markedet - så 
forbruket kan fortsette. 
 
L: Herre, du elsker den undertrykte såvel som undertrykkeren – og den lunkne. Du kaller oss 
ut til sannhet og frihet i Jesu navn - og til å elske vår neste som oss selv.  
 
Gi oss derfor nåde til å åpne blikket og se hverandres ansikter, så vi alle gjør vår del og vi 
sammen kan få en slutt på nettovergrep, tvungen prostitusjon, altfor billige klær og 
underprisede anbud - ja, alle varer, tjenester og strukturer som er forbundet med ufrihet og 
urett. 
 
Vi forenes i bønn og ber om at alle en dag sammen får gå i frihetens festtog, der du leder 
oss inn på rettferdighetens og fredens grunn.  Gud, du som løser bånd og setter fanger fri:  
 
Alle: La frihetens time komme, så alle mennesker får sin rett og vi sammen kan prise deg!   
I Jesu navn. Amen.  

 
Fellesbønn 2021 – kortere utgave 
Frihetens Gud! Over hele landet samles folk i bønn til deg.  
Vi ber for alle dem blant oss som leverer varer og tjenester framstilt med tvang eller urett, 
som utnyttes på byggeplasser, i restauranter og på åkre - uten lønn å leve av, 
som krenkes mens andre forgriper seg på deres kropp, 
som går glipp av barndom, skolegang og likeverdig behandling, 
mens dagene tilbringes i gruver eller i fabrikklokaler.    
 
Vi forenes i bønn til deg, Gud!  
Du som elsker den undertrykte såvel som undertrykkeren – og den lunkne,  
du kaller oss ut til frihet i Jesu navn og til å elske vår neste som oss selv.  
Gi derfor oss nåde til å åpne blikket og se alle medmennesker - og gjøre vår del. 
Gud, du som løser bånd og setter fanger fri:  
La frihetens time komme så alle mennesker får sin rett og vi sammen kan prise deg!   
I Jesu navn. Amen. 
  



 

     

Punkter til forbønn i anledning Global uke mot moderne slaveri 2021 
Kan brukes fritt, men man bør gjøre et utvalg blant punktene. Å lese alle blir for mye.  Kan leses 

høyt som de er, eller flettes inn i fri bønn.  

Forslag: Et utvalg av punktene fordeles mellom 2-5 ulike personer (barn, voksen, ungdom, eldre, 

person med flerkulturell bakgrunn, osv.). Disse leser ett el. flere punkter hver. Forsamlingen kan 

eventuelt slutte seg til bønnen ved f.eks. å samme be: «Miskunne deg, Gud!» mellom hver av 

lesningene. Avsluttes med alle ber «Herre Jesus, det ber vi om i ditt navn» el. «Herre, hør vår bønn!» 

Takk for… 

* at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at ingen kan frata noen deres verdi 

* at du, Gud i ditt ord sier at du har en særlig omsorg for barn, flyktninger, fremmede, 

utstøtte og fattige. 

 

Be for… 

* alle barn, kvinner og menn som er utsatt for vår tids slaveri gjennom menneskehandel, 

tvangsarbeid, gjeldsslaveri eller annen utnytting. 

* alle arbeidere som har mistet jobben pga. korona, eller som ikke har en lønn å leve av og 

ikke har en verdig arbeidshverdag 

* alle jenter og kvinner, gutter og menn, som utnyttes i sex-slaveri og tvungen prostitusjon 

* alle som er på flukt eller migrerer og dermed står i særlig fare for å havne i utnyttelse 

* alle som blir bytte for menneskehandleres falske løfter om fortjeneste, arbeid eller goder 

* alle jenter som gjennom tvangsekteskap frarøves barndom, utdanning og frihet 

* alle barn som må arbeide lange dager istedenfor å gå på skole 

* alle som tvinges til krigstjeneste, presses for penger eller frarøves sine organer 

* at menneskehandlere og alle som utnytter andre må stanses og omvende seg   

* alle som kjemper for frihet og rett for seg selv eller for andre 

 

Be om at… 

* alle som utnyttes i slaveri får mot og muligheter til å vinne fram til frihet og et verdig liv 

* overlevende fra utnyttelse, krenkelser, trusler og vold får nytt håp og kan helbredes, rette 

ryggen, få bruke sine ressurser gå videre i glede og frihet. 

* alle arbeidsgivere i Norge og i hele verden sørger for gode og verdige vilkår for sine 

ansatte. 

* vi som forbrukere kan fatte gode valg i omtanke for naturen og våre medmennesker 

* myndigheter, offentlige instanser og frivillige organisasjoner i Norge og i verden kan gjøre 

sitt ytterste for å bekjempe vår tids former for slaveri. 

* Jesus kan gi oss vilje til å ta et oppgjør med ondskap og egen likegyldighet og mot til å ta i 

bruk de mulighetene vi har  

* Jesus kan hjelpe oss å aldri overse verdien i hvert enkelt menneske 

* Jesus viser oss hvordan vi kan bruke evner og krefter til støtte for undertrykte – både de 

som lever nær oss og de langt borte. 

* Jesu rettferdige fred kan bryte fram i verden og Guds rike komme til alle mennesker. 

Amen. 

 

 

Finn mer materiell på www.globaluke.no 


