
Du inviteres til Spira, mandag d. 12. Mars kl. 18:00 kr. 200,-  
«Valgt det …» er en forestilling og samtale om menneskehandel.  
 

Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.  
Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid. 

 
Soroptimist International er en verdensomspennende organisasjon for 
yrkeskvinner og vi har ca 80.000 medlemmer i 132 land. 
Vi deltar regelmessig i internasjonale høringer i kvinnerelaterte spørsmål, 
og har rådgivende status i FN. 
 
Som en del av bevisstgjøring har soroptimister i Norge ordnet med en 
forestilling,-forteller teater- som består av 2 rutinerte skuespillere. 

 
«Valgt det …» er en forestilling og samtale om menneskehandel.  
 
 Menneskehandel er vår tids slaveri 
 Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest 
 Menneskehandel er - ifølge FN - den nest største illegale 

økonomi i verden etter handel med våpen 
 Menneskehandel er avhengig av et ”marked”; av tilbud og 

etterspørsel 
 

Skuespillerne har jobbet ut fra spørsmålet: «Hva er et fritt valg?» De har 
lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for 
menneskehandelgruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparatet, advokater, 
journalister og ofre for menneskehandel, og satt sammen en forestilling 
som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» – med håp og 
drømmer.  
Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i 
Norge i dag, og hvordan det som skjer over hele landet hos oss, henger 
sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv.  
Noen «vet» hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; 
«gjeld» til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt 
og solgt. 
Det er en forestilling med godt driv, tempo og rytme. Den er elegant og klokt 
laget, og den uttrykker godt de dilemmaer og kompleksiteten som temaet 
innebærer.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt økonomisk støtte til produksjonen 
med kr 450.000. Stykket har blitt spilt i store byer I Norge med stor suksess! 
 
Vi håper at du kommer, og tar med kjente i tillegg  

 
 



 
 
 
 


