
Tema “Menneskehandel gennem tiden“ 

Onsdag de 21.september 

Kl. 10.00 - 12.00 

Seniorhuset, Toldbodgade 5. Odense C 

 

Ved Louise Sebro 

Museumsinspektør, ph.d. Reventlow-

Museet Pederstrup og Nyere Tid 

Livet i det dansk-vestindiske slavesam-

fund 

Da danske bosættere i 1672 tog det første spadestik på den caribiske ø Skt. 

Thomas trådte Danmark ind i en verden, hvor europæernes lyst til sukker og 

bomuld og driften efter profit skabte det atlantiske slaveri og en stor mængde 

brutale slavesamfund. Louise Sebro, der har forsket i dansk kolonihistorie i 

mange år, tager os med på en tur til Dansk Vestindien og fortæller om de 

mennesker, der levede der, om afrikansk identitet og kultur, brutale systemer, 

kristne missionærer og om, hvad det var, der kunne få mennesker til at synes, 

at slaveri var en god idé. Til sidst perspektiveres der til diskussionerne om, 

hvordan vi i dag skal forholde os til denne del af vores historie.  

  

  

  



 
 

Temaet fortsætter…. 

Kl. 13.00 - 15.30 

 

 

Ved Professor Jens Vedsted-Hansen 

 

Slaveri som menneskerettighedsproblem  

I de menneskerettigheder, der blev anerkendt af 

det internationale samfund efter Anden Verdens-

krig, fik forbuddet mod slaveri en fremtrædende 

plads. Bekæmpelse af slaveri har den dag i dag 

høj prioritet i FN’s arbejde for at beskytte menne-

skerettigheder.  

Også på europæisk plan har man indført forbud mod slaveri og tvangsarbejde, 

og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har – måske lidt overrasken-

de – behandlet et større antal sager, hvor der var klaget over sådanne forhold. 

Oplægget vil give et overblik over disse internationale standarder og den må-

de, hvorpå man i praksis forsøger at forhindre slaveri og tvangsarbejde.  

På den baggrund skal vi drøfte, hvilken betydning forbuddet mod slaveri kan 

have på forskellige livsområder, herunder nutidige former for slaveri såsom 

tvangsarbejde, seksuel udnyttelse og menneskehandel. Vi skal desuden se på 

aktuelle spørgsmål og eksempler fra Danmark, hvor det f.eks. har været hæv-

det, at arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere kan være udtryk for tvangsar-

bejde. Den mulige sammenhæng mellem ’trafficking’ og smugling af migran-

ter og flygtninge er endnu et eksempel, der kan illustrere betydningen af for-

bud mod slaveri. 

 


