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OPKOMEN VOOR DE VRIJHEID
VA N J E M E D E M E N S I N 5 S TA P P E N
Thema van de Micha Zondag is ‘Delen in Vrijheid’. Wie wil jij laten delen in vrijheid?
Met de onderstaande stappen kun je thuis direct aan de slag.

1. KIE S
Kies een product, merk, of winkel waarvan jij
graag wilt weten of er sprake is van moderne
slavernij. In de volgende afbeelding wordt
zichtbaar in welke ketens veel moderne
slavernij en uitbuiting plaatsvindt.

Cocoa

Kleding

Suiker

2. ONDERZOEK

TOP 5 PRODUCTEN/
SECTOREN WAAR
MODERNE SL AVERNIJ
IN VOORKOMT

Ga op onderzoek uit.
Laptop,
•
Je kunt online veel vinden over dit
computers,
Vis
en mobiele
thema. Gebruik hiervoor je zoekmatelefoons
chine en kijk wat je kunt ontdekken.
•
Heeft het merk/product of de winkel
zelf een website? Zoek dan uit of ze
iets vermelden over het productieproces en de werkomstandigheden.
•
Luister podcasts, lees boeken en artikelen of kijk documentaires over thema’s die passen bij
jouw onderzoek. Kijk op: https://www.michanederland.nl/zondag/aandeslag/ voor tips.

WERELDWIJD
40.3 miljoen
mensen
leven
in slavernij

71% ZIJN

vrouwen of meisjes
24.9 MILJOEN gedwongen arbeid
15.4 MILJOEN gedwongen huwelijken

29% ZIJN

mannen of jongens

3. L A AT JE HOREN
Kies hieronder wat van toepassing is voor de uitkomst van jouw onderzoek.
•
Je kunt niets vinden. Er is geen informatie te vinden over het productieproces, waardoor je
niet weet of er sprake is van moderne slavernij. Bedenk dat bedrijven dit ook niet graag toe
zullen geven. Ons advies is: laat weten dat jij dit wel belangrijk vindt en zoek contact met ze.
Dit kan via sociale media, e-mail, door te bellen of via een persoonlijke brief. Stel kritische
vragen over de situatie in de keten. Op https://www.michanederland.nl/zondag/aandeslag/
of via de QRcode vind je een voorbeeldbrief of bericht die je kunt gebruiken.

•

Je leest en hoort dat er sprake is van
moderne slavernij in het productieproces van het product/merk, of de winkel/
keten die jij onderzoekt. Nu is het aan
jou om hiertegen te protesteren. Laat je
stem horen! Via sociale media, e-mail,
door te bellen of via een persoonlijke
brief geef je aan dat het anders moet
en kan. Geef ook een toelichting waarom. Op https://www.michanederland.
nl/zondag/aandeslag/ of via de QRcode vind je een voorbeeldbrief of bericht
die je kunt gebruiken.

VOORBEELDBRIEVEN

4. PRA AT
Praat er over! Laat je vrienden en/of de mensen
in je huishouden weten dat je hiermee bezig
bent en wat je ontdekkingen zijn. Gebruik hier
bijvoorbeeld ook sociale media voor, zoals Facebook en Instagram en ga met elkaar in gesprek.
Wanneer jij praat over wat je belangrijk vindt en
waarom, kun je anderen aan het denken zetten
en inspireren!

5. NEEM STAPPEN
Bedenk wat je vervolgstap is. Blijf je dit product
kopen of ga je op zoek naar een alternatief?

TOP 5 LANDEN WAARIN MODERNE
SL AVERNIJ VOORKOMT

NK
A
E
CAR

B

north korea
eritrea
burundi
the central african republic
afghanistan

DOE DE MICHA CURSUS!
Wil je meer leren over hoe je kunt zorgen
voor elkaar? Wil jij ontdekken hoe je op kunt
komen voor recht en gerechtigheid? Doe
dan de Micha Cursus! Dit kan al met een
groep van 5 personen of organiseer een cursus in jouw gemeente/parochie!
Kijk op www.michacursus.nl

