Frokostmøte 3.april 2019 på Kulturhuset i arr av SOS-barnebyer og Tankesmien Skaperkraft
«Den nye flertallsregjeringen har vedtatt i sin plattform at Norge skal – trappe opp innsatsen mot
moderne slaveri og samle den i et eget bistandsprogram!» Men hva innebærer det i praksis.
Paneldeltagere: Dag Inge Ulstein, utviklingsminister, KrF, Kristin Braa, forskningsleder for
Informasjonssystemer ved UiO og ansvarlig for District Health Information Systems, Sissel Aarak ,
programsjef for SOS-barnebyer og Catharina Drejer, forfatter av boken #Slavetech – a snapshot of
slavery in a digital age og rådgiver i Tankesmien Skaperkraft.
Panelsamtalen ledes av Kim Gabrielli, assisterende generalsekretær i UNICEF Norge.
Catharina Drejer fikk først i oppgave å definere «moderne slaveri». Det er i første omgang all
utnyttelse av mennesker og brudd på menneskerettigheter, og under ligger menneskehandel,
tvangsarbeid, gledslaveri, barneutnyttelse, tvangsekteskap, organhandel mm. Det er ca 40 millioner
mennesker som lever som en slags slave i dag men mørketallene kommer i tillegg. En av fire av disse
er barn – og det betyr barnesoldater, barnearbeid og seksuell utnyttelse.
Bærekraftsmål 3.3 har moderne slaveri som et spesifikt punkt og regjereringen henter inn ekspertise
fra sivilsamfunn og næringsliv og prøver seg på en helhetlig strategi. Kristin Braa fortalte om
Helseinfoplattformen som i dag er 25 år. Over 100 land bruker systemet, registrerer barn, fødsler,
vaksinasjoner og følger hele barnets livsløp. Barn som er registrerte har vanskeligere for å
«forsvinne». Og de lærer land hvordan å bygge egne tilsvarende systemer. Unicef og SOS-barnebyer
holder også på med fødselsregistrering i stor stil, og målet må være at alle verdens barn blir
registrert. Da er det ikke like lett å utnytte dem. Moderne teknologi har avhjulpet denne
registreringen overalt – fordi man går rett på digitale løsninger i for eksempel flyktningeleire. Ulstein
kom med et eksempel fra den største flyktningeleiren i verden i Burma/Myanmar, hvor man ved
hjelp av biometriske teknologi registrerer alle via fingeravtrykk. Det er en begynnelse.
Norge vedtok en Stopp moderne slaveri lov i januar i år, og her må spesielt bedrifter sjekke alle sine
ledd i næringskjeden. Land må ta ansvar for sine egne systemer og forbedre sine systemer. Ulstein
mente norsk bistand må brukes mer i forskningsbaserte prosjekter, og henviste til Kunnskapsbanken
(ligger i Norad tror jeg) som har eksistert et år og hvor man kan hente ut mye kunnskap om land og
ev prosjekter. Vi får håpe regjeringen leverer på det de sier de skal gjøre og kanskje vente og se!
Helt til slutt nevnte Kristin Braa IS-barna. Hvorfor er ikke de med i diskusjonen, dette angår ikke minst
dem.
Om ordet moderne slaveri fjerner oss nordmenn litt fra virkeligheten fordi vi ikke føler det angår oss,
sa Ulstein at han hadde sett eksempler på menneskehandel i sin hjemby Bergen, så det angår
nordmenn i høyeste grad. Mer informasjon må til!
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