et menneske er ikke til salgs
Et menneske er ikke til salgs. Det er for verdifullt til det. Det kristne menneskesynet er radikalt og
ubestikkelig på dette punktet. For mennesket er ’skapt i Guds bilde’ (1 Mos 1:27), som det heter i den jødiskkristne tradisjonen. Og det er kjøpt fri i Jesu navn (se for eksempel Kol 1:14). Det gjelder ikke bare den
rettferdige, den betalingsdyktige eller den troende. Det gjelder alle mennesker, og derfor ethvert menneske.
Tenk på den kjente fortellingen om de som ville lokke Jesus i en felle ved å få ham til å gå åpenlyst imot
keiseren:
Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere
hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte
ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren,» svarte de. Da sa
han til dem: «Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. (Matt 22:17-21, par.)
Hvis mynten er keiserens, hva er det da som er Guds? Hva – eller bedre – hvem er det som bærer Guds bilde
og navn? Jo, det visste Jesu tilhørere godt: Det er mennesket. Så er det kanskje ikke først og fremst forholdet
mellom tro og politikk det handler om i denne teksten. Det handler om vernet om og grunnlaget for
menneskets uendelige verdi. Dét er hovedsaken for Jesus. Og det er her alle keisere og andre maktpersoner
og - strukturer bare må holde seg langt unna. Mennesket er ikke til salgs. Det tilhører Gud.
Dette er kanskje opplagt i troens språk. Men det er utfordrende radikalt i dagens politiske verden. Og det
forplikter. Menneskehandel er i dag på god vei til å bli den nest største illegale økonomien i verden. Dagens
slavehandel er brutal og uhyggelig omfattende. Den er ikke så synlig, men kan ofte være nærmere enn vi
liker å tenke på. Utbyttingen har mange former: Innen handel og tjenester, innen prostitusjon og
produksjon. Og overalt er det medmennesker som utbyttes; medmennesker skapt i Guds bilde og kjøpt fri
til et liv i fellesskap og verdighet.
Derfor engasjerer kirkene verden over seg i kampen mot menneskehandel. Vi kalles til å stå opp for
mennesker som får sine rettigheter krenket. Kirkens Nødhjelp utfordret det norske folk til å bidra i kampen
mot det moderne slaveri gjennom fasteaksjonen i 2005. Kirkens Bymisjon har i dag konkrete diakonale tiltak
for mennesker som er rammet av menneskehandel i vårt eget land.
Nå inviteres alle norske menigheter igjen med til å markere kampen mot menneskehandel i gudstjeneste og
menighetsliv. Til solidaritet med dem som rammes. Til protest mot krefter og strukturer som holder denne
umenneskelige – og ugudelige – handelen i gang. I ettertanke og selvransakelse: Er vi selv med på å holde
dette oppe? I tro og håp: Evangeliet om Guds nådefulle inngripen til alle menneskers frihet er en kraftig
inspirasjon til handling, her og nå.
Vårt håp er at denne pakken – som består av tips til kirkelig engasjement, fortellinger, liturgiske
byggeklosser, rollespill og utfyllende informasjon om menneskehandel – kan være til inspirasjon og
opplysning. Lykke til!
Sturla J. Stålsett
Generalsekretær
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Definisjon
Menneskehandel er definert som at en person tar kontroll over en annen ved hjelp av vold, trusler eller
andre former for tvang, forledelse, bortføring eller misbruk av myndighet eller av sårbar stilling. Utnyttingen
kan omfatte utnytting av andres prostitusjon, eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid, slaveri
eller slaveriliknende praksis, trelldom, eller fjerning av organer.
Mennesker utsatt for menneskehandel kommer hovedsakelig fra land i Øst- og Sentral-Europa og fra det
tidligere Sovjetunionen, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Asia. De som kommer til Norge er ofte fra de
baltiske landene, samt Russland, Albania, Bulgaria, Romania og Nigeria. Mange av disse landene har store
utfordringer knytta opp til arbeidsledighet, manglende muligheter til skole og utdanning, dårlig utbygde
sosiale velferdsordninger og manglende likestilling. Flere av landene er også preget av korrupsjon og
organisert kriminalitet.
Menneskehandel kan blant annet ta form som salg av arbeidskraft, organer, spedbarn, og tvang til tigging
eller prostitusjon. Majoriteten av kvinnene som utsettes for menneskehandel utnyttes imidlertid i organisert
prostitusjon. Menneskehandel er ikke det samme som menneskesmugling, selv om begrepene kan gå over i
hverandre. Menneskesmugling innebærer ulovlig kryssing av landegrenser, mens menneskehandel kan
foregå innenfor et lands grenser, og medfører ikke nødvendigvis grensepassering. Menneskehandel kalles
likevel grensekryssende virksomhet, fordi organiseringen foregår på tvers av landegrensene.
Mennesker som er utsatt for menneskehandel er ofte kvinner og barn. I et lite likestilt samfunn er de de
mest sårbare for utnytting. Ofrene kommer ofte fra fattige eller krigsherjete land, hvor de er i en utsatt
sosial posisjon, for eksempel på grunn av arbeidsledighet og akutt pengenød i familien. Store forskjeller
mellom fattige og rike land, kombinert med en restriktiv flyktning- og asylpolitikk og få muligheter til legal
arbeidsimmigrasjon i de vestlige landene, medvirker til å gjøre enkelte grupper sårbare for kommersiell
seksuell utnyttelse via menneskehandel. I mange tilfeller er ofrene klar over at de skal arbeide som
prostituerte, men opplever etter hvert å miste kontrollen over eget liv. Noen personer blir imidlertid
forespeilet å jobbe som hushjelper, fabrikkarbeidere eller med annet legalt arbeid, men tvinges til å selge
sex. Kanskje transporteres de også til et annet land enn de opprinnelig ble lovet. Andre personer blir ført til
fremmede land mot sin vilje.
Handel med mennesker er forbudt i Norge i henhold til straffelovens § 224. Paragrafen bygger på FNs
konvensjon mot organisert kriminalitet på tvers av landegrensene, og Palermo-protokollen tilleggsprotokollen for å bekjempe handel med mennesker, og spesielt kvinner og barn.

hva kan kirkene gjøre?
Gudstjeneste
Temaet menneskehandel kan tas opp i gudstjenester og andre samlinger. I denne informasjonspakken finnes
det en del liturgiske byggeklosser som kan benyttes. I tillegg finnes det i pakken faktainformasjon,
fortellinger og et rollespill som gjerne kan inkluderes i forkynnelsen. Søndager som Menneskerettighetssøndag og Diakonisøndag kan egne seg spesielt bra.
Vi oppfordrer også at dere tar opp et offer til en organisasjon som arbeider mot menneskehandel og for de
som er/har vært utsatt for dette.

Lytt og lær
Inviter en ressursperson til en menighetssamling for å fortelle mer om virkeligheten for mennesker utsatt for
menneskehandel og hva som gjøres i deres nærmiljø. Listen over nettadresser nedenfor kan være et godt
sted å begynne for å finne fram til ressurspersoner.


ROSA

www.rosa-help.no
(Hjelp til ofre for menneskehandel)



Hvisk

www.hvisk.no
(Redd Barnas kamp mot handel med barn i Norge)



Stopp menneskehandel

www.stoppmenneskehandel.no
(Barne- og likestillingsdepartementets kampanje)



Reform - ressurssenter for menn

www.sexhandel.no
(Tiltak i regi av Regjeringens handlingsplan)



Forum for kvinner og utviklingspørsmål

www.fokuskvinner.no



Internasjonal organisasjon for migrasjon

www.iom.no og www.iom.int



ADRA Norge

www.adranorge.no
(Prosjekt i Thailand og Kambodsja: Keep Girls Safe)



Action against Trafficking in Human Beings

www.coe.int/trafficking
(Europarådets kampanje mot menneskehandel)



Global Initiative to Fight Human Trafficking

www.ungift.org
(FNs kampanje mot menneskehandel)



Stop the Traffik

www.stopthetraffik.org
(Global grasrotbevegelse)



Coalition Against Trafficking in Women

www.catwinternational.org
(Organisasjon som jobberfor kvinners rettigheter)

Menighetsråd
Sett av tid på et menighetsråd eller tilsvarende for dels å presentere innholdet i denne informasjonspakken
og deretter snakke om hvordan menigheten kan møte mennesker utsatt for menneskehandel.

Studer og reflekter
Ta opp temaet menneskehandel i bibel- og samtalegrupper, i konfirmantundervisningen og i annet
undervisningsarbeid i menigheten. Erfaringer viser at dette er et tema som mange lar seg engasjere av, men
som det kan være vanskelig å finne handlingsalternativer mot. Derfor er det første å sette det på agendaen i
menigheten. Det er en del materiell som er utarbeidet på norsk:


Frelsesarmeen i Norge har laget brosjyren ”Trafficiking – vår tids slavehandel” om seksuell
menneskehandel. De har også hatt artikler i sitt blad ”Krigsropet”. Ta kontakt med Frelsesarmeen om
dere ønsker dette tilsendt. Frelesesarmeen internasjonalt jobber mye med temaet, det samme gjelder
bl.a Salvation Army i USA og Storbritannia. Fra www.salvationarmy.org finner du nasjonale sider. Om
menneskehandel finnes alt fra uttalelser, forslag til hva organisasjoner bør gjøre og ”prayer guides”.



Adra Norge støtter et prosjekt mot handel med jenter i Nord Thailand og Kambodsja. De har bl.a filmer
som passer for barn og for ungdom og voksne. www.adranorge.no

Be med Frans
Inkluder Frans av Assisis bønn i menighetens liv, både i gudstjenesten, men også i andre samlinger og i den
enkeltes liv. Distribuer kopier av bønnen til folk i menigheten.
Herre! La meg bringe kjærlighet der hatet råder.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet råder.
La meg bringe tro der det råder tvil.
La meg bringe sannhet der det råder villfarelse.
La meg bringe lys der det råder mørke.
La meg bringe håp der det råder fortvilelse.
La meg bringe glede der bedrøvelse hersker
Å Mester! La meg ikke søke så meget å bli trøstet, som det å trøste.
Ikke så meget å bli forstått, som det å forstå.
Ikke så meget å bli elsket, som det å elske.
For det er gjennom å gi at en får.
Det er gjennom å glemme seg selv, at en finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at en selv blir tilgitt.
Det er ved å dø at en oppstår til evig liv. Amen.

fortellinger
Baen
Som 13-åring ble hun solgt for 3500 kroner. I to år arbeidet hun som slave før hun klarte å rømme. - Jeg ble
lovet en bra jobb med god lønn, sier Baen Phomhom. Liten og spinkel. Med en historie så vond at den knapt
er mulig å forstå. Som 13-åring blir hun solgt til slavearbeid. Uerfaren, uten annen bagasje enn drømmen om
et bedre liv for seg og familien, var jentungen fra en fattig landsby i Laos et lett bytte for en kynisk
menneskehandler.
- Jeg traff jeg en dame på markedet som spurte om jeg kunne tenke meg jobb i Bangkok hvor jeg kunne
tjene gode penger. 13-åringen nølte ikke. Bangkok er drømmen for alle på landsbygda i Laos på grunn av
drømmen om luksus, velstand og muligheter. Glitrende butikker med endeløse rekker av klær og andre ting
en tenåring drømmer om. Kontrasten til den støvete og fattigslige landsbyen kan ikke bli større. Sammen
med et tjuetalls andre barn i alderen 13-17 år blir hun smuglet over grensen. Om natten skjules de i et
buskas. Grytidlig blir barna stuet på et lasteplan, skjult under noen tepper.
I millionbyen Bangkok blir Baen sluppet av på en liten klesfabrikk. Damen fra markedet ber henne vente,
mens hun ordner et par ting. Timene går. Timene blir til dager, og dagene til uker. Til slutt får Baen beskjed
av fabrikkens eier:
- Han sa jeg var solgt, og at jeg nå måtte betalte tilbake det jeg skyldte, sier hun stille. For 13-åringen er det
begynnelsen på to år i helvete. Endeløse arbeidsdager med utskjelling, mishandling og innesperring. Lønn
kan hun se langt etter. - Jeg jobbet fra tidlig om morgen til sent på kvelden. Var ikke sjefen fornøyd, hylte og
skrek hun og nektet meg mat. Jeg fikk aldri lov å gå ut, forteller Baen. Tre skift klær på to år. Lønn får hun
aldri. Det er hun som skylder penger. Hun blir slått og mishandlet med stokker. Rett som det er, kaster sjefen
ting etter henne og psykisk terror er en del av hverdagen.
Etter en strabasiøs redningsoperasjon klarer Baens storesøster å spore opp sin yngre søster og hente henne
ut fra fangenskapet. Hun kommer hjem til landsbyen etter to lange år. Baen er blitt 15, og selv om hun
hadde grått og lengtet etter denne dagen, var friheten vanskelig. Hun følte seg mislykket fordi hun ikke har
tjent penger i Bangkok.
- Jeg var skuffet over meg selv. Jeg dro for å tjene gode penger, slik at foreldrene mine kunne ha det bra,
men fikk ingenting, forteller hun.
Nå er Baen gift med en lokal gutt, og sammen med ham har hun fått et godt liv. - Jeg har min egen rislapp,
sier hun med tydelig stolthet. Hun har også en bøffel og en ku, og er mor til tvillinggutter. - Når barna blir
større, skal jeg fortelle dem at de ikke må dra til Thailand. Det er farlig der. Livet er mye bedre i Laos. Selv
om vi er fattige, har vi friheten.

Menneskehandel er så utbredt i det internasjonale samfunnet at den forgrener seg langt inn i ordinær
handel og vårt eget daglige forbruk. Derfor er problemene med menneskehandel også noe vi alle kan bidra
til å gjøre noe med. I den globale klesproduksjonen er menneskehandel stadig oftere brukt til å presse ned
produksjonsprisene. Når klærne selges i Norge vet ikke en gang forbrukerne hvilket land klærne ble
produsert i. Det er disse forholdene Baen ble offer for. Klærne hun sydde mens hun jobbet som slave i
Thailand kan ha blitt solgt her i Norge. De kan til og med være solgt til noen du kjenner.

Sara
Sara er i begynnelsen av 20-åra, og kommer fra Øst-Afrika. Hun har vokst opp på landsbygda i en familie med
to voksne og syv barn. Sara er eldst i søskenflokken og moren hennes døde da Sara var 17 år. Familien er
fattig og Sara har lite skolegang. Faren ønsker derfor at hun skal gifte seg med en eldre mann i landsbyen
som kan forsørge henne. Mannen har flere koner fra før og er eldre enn Saras far. Sara blir svært fortvilet da
hun skjønner at dette er noe hun vil bli tvunget til. Hun kontakter en venninne av moren og forteller om sin
fortvilte situasjon. Morens venninne sier hun kjenner en mann som kan hjelpe henne å reise til Europa. På
den måten vil hun kunne få en jobb som er bra betalt og hun vil kunne forsørge familien i hjemlandet. Sara
får inntrykk av at det er lett å få jobb i Europa og hun får vite at hun ikke trenger å betale for reisen før hun
har begynt å jobbe. Det ser hun på som en selvfølge og er takknemlig for at hun får hjelp i en vanskelig
situasjon.
Reisen viser seg å bli lang og tøff. Mannen som virket å være hyggelig i starten viser seg å bli vanskeligere og
vanskeligere å forholde seg til. Sara reiser sammen med fire andre jenter. Etter flere måneder i buss, bil og
til fots er de framme i Marokko. Her ”bor” Sara sammen med andre i en ventehall ved havnen. Ventetiden
blir lang og jentene får beskjed om at de må jobbe på gaten for å finansiere turen videre. Pengene de tjener
går til mannen som organiserer turen. Etter en måned i Marokko kommer han og sier at de skal videre. Før
de går ombord i båten må de alle gjennomgå voodoo. De gjennomfører et rituale hvor de sverger på at de
aldri vil fortelle noen om situasjonen de er i. Dersom de bryter løftet vil det få fatale konsekvenser for dem
selv eller familien. Sara synes dette er skremmende, men hun ser ingen annen utvei enn å bli med på reisen
over til Spania. Mannen har inndratt passet hennes og hun har ingen id-papirer.
I Spania får hun beskjed om at gjelden hun skal betale for reisen er på 50 Euro. Det eneste alternativet er å
jobbe på gaten. Sara blir plassert i en leilighet med seks andre nigerianske jenter. To av disse har vært i
Spania en stund og lærer de nye hvordan man jobber på gaten. En av dem holder kontakt med bakmannen
som nå har dratt tilbake til Nigeria. Hun samler inn pengene de tjener og sender dem til han. Dersom de
motsetter seg å jobbe blir de truet og slått. Voodoo ritualet er ikke glemt og blir stadig holdt mot dem. Etter
en tid i Spania kom Sara til Norge. Her fikk hun en ny hallik, som tok pengene hun tjente. Da ansatte fra
Nadheim, Kirkens Bymisjon, møtte henne gjennom det oppsøkende arbeidet, var hun svært sliten. Hun
hadde fortsatt gjeld på mange hundre tusen, uten å vite hvor mye hun hadde nedbetalt, og hvor mye hun
fortsatt skyldte. Likevel tok det over ett år før hun fortalte en Nadheimansatt sin historie. Hun ble fulgt til
politiet da hun bestemte seg for å anmelde bakmannen. Nå bor hun trygt på et krisesenter i Norge, men
lever i stadig frykt for at bakmennene skal finne henne.

Maria
Maria kommer fra et fattig land i Sørøst-Europa. Hverdagen er vanskelig og hun har ikke råd til skolegang for
sønnen. Naboen hennes jobber periodevis i Norge og Maria har lagt merke til at hun har mye bedre økonomi
nå enn tidligere. Hun får tilbud om å bli med når naboen drar til Norge igjen. Hun forteller Maria at pengene
hun tjener er gjennom prostitusjon. Dette gjør henne usikker, men tenker likevel at går greit for en kort
periode.
Reisen blir organisert for henne. Avtalen hun gjør er at hun skal få beholde pengene hun tjener, når hun har
tilbakebetalt reisekostnadene. I Norge blir avtalen endret. Hun blir møtt av en albansk mann på flyplassen.
Han kjører henne til en leilighet hvor det også bor en annen jente. Pass og andre papirer får hun ikke
beholde selv. Beskjeden hun får er at hun må tjene minimum 16 000 kr hver dag. Maria arbeider i to år for
samme bakmann, uten å tjene noe selv. Ansatte fra Nadheim, Kirkens Bymisjon, møter henne gjennom det
oppsøkende arbeidet i gateprostitusjon. Maria er først skeptisk til å dele historien sin, og stoler ikke på
sosialarbeiderne. Etter å ha truffet dem en rekke ganger velger hun likevel å fortelle sin historie. Hun
bestemmer seg etter hvert for å bryte med prostitusjonsmiljøet og anmelde halliken. Hun flytter til en sikker
bolig og får advokatbistand. Maria har nå begynt på norskkurs, og jobber deltid. Hun drømmer om å få seg
en utdannelse og å få bli i Norge. Hun er fortsatt svært bekymret for sønnen, og håper at han en dag skal
komme til Norge og bo sammen med henne. Maria sliter med skadevirkninger av prostitusjonen.

liturgiske byggeklosser
Hilsningsord/Inngangsord
Det anbefales at man ved gudstjenestens innledning gir kort informasjon om menneskehandel.
Stoff til dette finnes i denne informasjonspakken.

Trosbekjennelse
A:

Vi tror på Gud
som ga dem som led under loven – kjærlighet
som ga dem som var fremmede i landet – tilhørighet
som ga dem som falt blant røvere – hjelp
Vi tror på Jesus Kristus, Guds sønn, vår bror og gjenløser
som ga dem som var sultne – mat
som ga dem som levde i mørket – lys
som ga dem som satt i fengsel – frihet
Vi tror på Den hellige ånd
som gir dem som er fortvilet – nytt mot
som gir dem som lever i løgn – sannhet
som gir dem som opplever dødens gru – livets håp. (Nicaragua)

Forbønn
L:

Noen gråter, noen lider, noen roper. La oss være sammen med dem når vi ber:
Gi oss styrke, gi oss mot til å kjempe for sannhet. Fri oss, Herre, fra motløshet.
Gi oss fred og kjærlighet.

A:

Noen gråter, Gud – vær dem nær.

L:

Noen gråter, Gud. Noen steder. Noen er millioner. Noen steder er mange steder.
Det er tårer hos dem som lider.
Det er tårer fra svakhet og skuffelse.
Det er tårer fra styrke og motstand.
Noen gråter, Gud, kom du til dem.

A:

Noen lider, Gud – vær dem nær.

L:

Noen lider på grunn av sult og fattigdom.
Noen lider fordi vi andre har for mye av unødvendige luksusting.
Noen lider fordi vi mennesker fortsetter med å utnytte hverandre.
Noen lider fordi det er strukturer og systemer som utnytter de fattige og gir til de rike.
Noen dør, Gud, fordi vi ikke er villige til å ta parti og velge side.
Fordi vi ikke tør å ta et valg og være vitner for sannheten.
Noen lider, Gud, kom du til dem.

A:

Noen roper, Gud – vær dem nær.

L:

Noen roper klart og tydelig. Noen har tatt et valg.
Noen er villige til å stå opp mot ondskapen og misbruket.
De roper i hellig vrede mot uretten som blir begått mot dine skapninger.
Noen roper ut for kjærlighet og fred.
De står opp for å bekjempe døden, og for å kjempe mot ondskapen.
Noen roper, Gud, vær dem nær.

A:

Noen ber til deg – vær dem nær.

L:

Noen ber til deg, Gud. De ber med tårer og sinne.
Vi ber, Gud, om at du må styrke oss, gjøre oss til en velsignelse for andre,
og i stand til å bruke våre liv i tjeneste for medmennesker.
Gjennom Jesus har du latt oss få vite hva vi skal gjøre, hjelp oss å gjøre det.
Vær med oss, og la oss bli til velsignelse. La din kraft være nær i vår svakhet.
Noen ber til deg, Gud, vær oss nær.

A:

Vær oss nær, å Gud, vær oss nær! Vær oss nær, å Gud, vær oss nær!
Vær oss nær, å Gud, vær oss nær! Å Gud, vær oss nær! (Sør-Afrika)

Velsignelse
L/A:

Må Gud,
som danser i Skapelsen,
som omfavner oss med menneskers kjærlighet,
som rister vårt liv med torden,
velsigne oss og drive oss ut med kraft så verden kan fylles med hennes rettferdighet. (Keltisk)

Utsendelse
L:

A:

Gå i fred,
i stolthet og i glede,
i vissheten om at du er elsket
i vissheten om at du alltid og på alle steder er del av Kristi kropp.
Gå i fred. Tjen livets Gud.
Amen. (Verdens aidsdag, 2005)

Sanger
”Sometimes I feel like a motherless child” (Treklang, 148)
“We shall overcome”
“Guds kjærleik er som stranda og som graset” (Norsk Salmebok, 727)
”I livets navn” (Syng håp, 76)
”Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden” (Salmer-97, 75)

rollespill
Dette rollespillet, av Silvia Zerbinati, kan brukes i konfirmantundervisningen eller i annen undervisning for
ungdom.

På scenen sitter ei jente som dekker ansiktet sitt.
En stemme som representerer jentas tanker, leser følgende tekst bak scenen:
”Mor, du lærte meg å håpe,
slik du bevarte håpet i vanskelige tider.
Vi lekte som barn rundt hytta,
gutter spilte med en fillefotball i sanden, vi jenter så på i skyer av støv.
Men vi vokste opp og begynte å skolen.
Hytta di tiltrakk meg ikke lenger.
Jeg ønsket meg et vakkert hus,
akkurat som de hvite og rike i landet vårt.
Så kom en hvit mann som lovte meg et vakkert hus,
selve drømmen min, masse penger, fin jobb som danser.
Jeg elsker å danse, mor, du vet
hvor lykkelig jeg var
når jeg danset ved landsbyfestene.
Til tross for dine advarsler og omsorg
dro jeg min vei med hodet fullt av vakre løfter.
Full av håp om at alle drømmene mine ville bli til virkelighet.
Du lærte oss å håpe, mor,
slik du bevarte håpet i vanskelige tider.
Men inni meg har livet drept håpet.
Jeg håper ikke lenger,
for jeg tror ikke det finnes noe håp.
Jeg gråter nå mens jeg skriver jeg lurer på om du vil få dette brevet Jeg er i et kaldt land uten venner,
drømmene mine ligger knust på gulvet,
og tårene mine blander seg
med bruddstykkene.
De har lurt meg, mor, det hadde jeg aldri opplevd før.
Jeg skammer meg over å fortelle deg hva som har skjedd.
Kroppen min som en vare, besmittet og misbrukt.
Jeg kan ikke synge mer, jeg kan ikke danse mer, jeg kan ikke komme tilbake mer,
for jeg er en skam for deg, mor, og for hele familien.
Og jeg håper fortsatt å treffe deg igjen,
for du er fortsatt moren min.»
(Dikt av Sr. Marti)

Fortelleren kommer inn på scenen og leser følgende tekst for publikum:
Dette er stemmen til en tenåringsjente som er blitt lurt til Europa med falske løfter om et bedre liv. Det
høres så spennende ut når du ikke ser noen fremtid hjemme: En godt betalt jobb i et hjem eller i en
restaurant, noen år som au pair hos en vestlig familie. 2000 dollar eller mer per måned! ”Hjelperne” er så
vennlige og oppmuntrende. Ta det bare med ro, de skal skaffe pass og alle papirer for deg. De skal ordne
med reisen din. Snart sitter du i en fin bil eller på flyet.
En maskert person legger et slør over jentas hode, slør nr 1, og slår ett slag på en tromme.
Men rett etter at grensen er passert, tar man fra henne alle papirer.
En maskert person legger et slør over jentas hode, slør nr 2, og slår ett slag på en tromme.
Jenta blir stengt inne på et loftsrom med lite eller ingenting å spise…
En maskert person legger et slør over jentas hode, slør nr 3, og slår ett slag på en tromme.
…og blir sultet ut og voldtatt av de tidligere så hjelpsomme mennene, til hun går med på å tilbakebetale
gjelden — kostnader til papirer og reise og mat — ved å arbeide som prostituert på gatene eller i
horestrøket i byene våre.
En maskert person legger et slør over jentas hode, slør nr 4, og slår ett slag på en tromme.
Mange opplever at det ikke er noen vei tilbake når de først har krysset grensen. Misbrukt og voldtatt blir de
brutt ned, de blir syke fordi de har mistet likevekten i livet, verdigheten. De er fulle av skam og frykt, uten
håp for morgendagen. De har mistet tilliten til folk, og kanskje også til Gud.
Slår på trommen for å lage en hard lyd.
Men Gud kaller oss til å åpne øynene og se nærmere på vold som vi alle, både kvinner og menn, er involvert
i. Gud kaller oss til å være naboer for hverandre. La oss løfte det første sløret.
En person tar vekk et av slørene.
Gud kaller oss til å gi stemme til voldens ofre, å rive ned likegyldighetens mur, å forene krefter og talenter, å
skape solidariske bånd. La oss løfte det andre sløret.
En person tar vekk det andre sløret.
Gud kaller oss til å lytte og forstå, Gud kaller oss til å oppgi våre egne fordommer. La oss løfte det tredje
sløret.
En person tar vekk det tredje sløret.
La oss løfte hykleriets og likegyldighetens slør mot volden. La oss skape steder, lokalsamfunn og samfunn der
vi får bekjempet frykten. La oss løfte det siste sløret.
Det siste sløret fjernes og fortelleren og den personen som tok vekk slørene, tar jenta i hånden og
forlater scenen.

materiell
Metodistkirkens Kvinneforbund har trykt t-skjorter som klart viser at man tar avstand fra vold mot kvinner.
T-skjortene ser slik ut og finnes med korte og lange ermer til henholdsvis kr 100,- og kr 150,-:

Ved at vi kler oss i svart på torsdager ønsker vi å si fra at vi er lei av å høre at kvinner er utsatt for vold,
overgrep, voldtekt eller tortur i vårt samfunn og i hele verden! Vi ønsker å vise solidaritet med de som er
utsatt for overgrep av ulike slag. Det betyr at vi har et sterkt ønske om at i alt menneskelig fellesskap skulle
alle kunne leve i trygghet, ikke være redd for å bli banket opp, verbalt trakassert, bli diskriminert for kjønn,
rase, seksuell legning, politisk overbevisning eller utsatt for overgrep av andre slag.
Vold i alle relasjoner verbalt, fysisk, psykisk eller seksuelt virker ødeleggende for menneskelig fellesskap. Vi
vil oppfordre hele vår kirke og alle andre til å beklage all vold i mellommenneskelig fellesskap og arbeide for
at Guds helbredende nåde skal virke blant de mennesker som er rammet. Vi er kalt til å vise omsorg og sloss
for rettferdighet når det er nødvendig.
Seksualitet er Guds gave til menneskene. Vi trenger å forvalte denne gaven på en måte som bygger opp det
menneskelige fellesskap og vårt forhold til Gud. All seksualitet som har til hensikt å fylle en sterkere person
sitt behov for nærhet, makt og seksuell tilfredsstillelse uten en ramme av ansvarlighet og frivillighet eller
uten økonomisk gevinst for en av partene må fordømmes.
En enkel måte å vise solidaritet på er å gå med denne svarte t-skjorta, da viser du at du har sett
utfordringen, vil vise omsorg og at du vil sloss for rettferdighet.
T-skjortene kan fås kjøpt ved henvendelse til vmr@metodistkirken.no

Røde Kors Ungdom (www.rodekorsungdom.no)
har aksjoner mot menneskehandel i 2008-2009.
De har blant annet laget tankevekkende postkort
og merkelapper som kan festes på for eksempel
hermetikkbokser. Merkelappene framstiller at
boksen for eksempel inneholder ”human

eyeballs”. Disse postkortene og merkelappene
brukes til å skape oppmerksomhet ved en
kampanje, og kan kjøpes i Røde Kors-butikken på
internett. På nettsiden til Røde Kors Ungdom
finnes det også en egen side – Hva kan du gjøre i
kampen mot menneskehandel? – med gode tips.

VEILEDER
– IDENTIFISERING AV MULIGE OFRE FOR
MENNESKEHANDEL
• Hva er et offer for menneskehandel?
• Hvor melder du din bekymring?
• Hvem kan informere, bistå og beskytte?

mai 2008
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Om denne veilederens tilblivelse
Regjeringens Handlingsplan mot Menneskehandel – Stopp menneskehandelen (2006-2009) inneholder
37 tiltak, hvorav to angår utvikling av verktøy for identifisering av ofre for menneskehandel:
Tiltak 6: Videreføre arbeidet med å utarbeide verktøy for
identifisering av ofre for menneskehandel.
Indikatorlister for identifisering av ofre for menneskehandel
skal danne grunnlag for utarbeidelse av egne fagspesifikke
indikatorlister til hjelp for ulike fagaktører for å identifisere
ofre for menneskehandel. Justisdepartementets arbeid med
å utarbeide indikatorlister skal videreføres, og det vil bli laget
til dels spesifikke indikasjoner for å identifisere ofre som er
under 18 år.
Tiltak 14: Utarbeide verktøy for identifisering av barn.
Offentlige etater, institusjoner og organisasjoner kan komme i
kontakt med barn som er ofre for menneskehandel. Det skal
utarbeides en egen indikatorliste som skal hjelpe det offentlige
og frivillige tjenesteapparatet med å identifisere spesielt barn
som er ofre for menneskehandel jf. tiltak 6.
Justisdepartementet har et hovedansvar for iverksetting av
ovennevnte tiltak, og utviklingsarbeidet ble igangsatt i 2006 ved
at en arbeidsgruppe under ledelse av Justisdepartementet og
Krisesentersekretariatet utarbeidet et utkast til veileder for
identifisering. Utkastet ble forelagt den interdepartementale
arbeidsgruppe mot menneskehandel. I juni 2007 fikk KOM
prosjektet i oppgave av Justisdepartementet å vurdere og
videreutvikle det foreliggende utkastet.
KOM er en forkortelse for Koordineringsenheten for ofre
for menneskehandel, som er et prosjekt for landsdekkende
koordinering av arbeidet med bistand og beskyttelse til ofre
for menneskehandel, administrert av Politidirektoratet. Jamfør
handlingsplanens tiltak 29. KOM administreres av en prosjekt
leder og en prosjektmedarbeider ansatt i Politidirektoratet,
seksjon organisert kriminalitet. Prosjektets styringsgruppe
består av politidirektør Ingelin Killengreen og seniorrådgiver
Jan Austad i Justisdepartementet. KOM prosjektet er organi
sert i to grupper.

Den første er en prosjektgruppe bestående av representanter
fra alle ansvarlige direktorater og etater (politi, påtale, UDI,
IMDI, AVDir, Helsedirektoratet, Bufdir og Bufetat).
Prosjektgruppen har et mandat som er godkjent av ledelsen
i representantenes etater/direktorater. Den andre gruppen
er en referansegruppe bestående av representanter fra
prosjekter og uavhengige organisasjoner (ROSA prosjektet,
PRO senteret, Nadheim Kirkens Bymisjon, NOAS, IOM Oslo,
Redd Barna, Røde Kors, LO, REFORM, PION, Likestillingsog diskrimineringsombudet, Norwegian Christian Council,
Grünerløkka sosialsenter og Adora prosjektet). Referanse
gruppen har en oppgavebeskrivelse som blant annet omtaler
medlemmenes ansvar for å bidra til utvikling av verktøy.
Denne veilederen har blitt til ved innspill fra og diskusjoner
mellom representanter i Prosjektgruppe og Referansegruppe
KOM. Det er innhentet kunnskap og eksempler fra eksister
ende nasjonal og internasjonal forskning, internasjonale verktøy
for identifisering, og utkastet fra Krisesentersekretariatet.
Veilederen og de tre tilhørende indikatorlistene er således et
tverretatlig produkt under KOM prosjektets ansvar. Det er
prosjektleder som har koordinert innspillene og foretatt den
endelige redigering. Det er KOM prosjektet ved prosjektleder
og styringsgruppe som er ansvarlig for den endelige utgave av
disse verktøyene, ikke den enkelte etat eller organisasjon som
har bidratt i utviklingen.
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Målgruppe for denne veilederen er personer som gjennom
sitt arbeid eller frivillige engasjement kommer i kontakt med
mennesker som de blir bekymret for at kan være i en situasjon
der de utnyttes av andre for vinning eller andre fordeler.
Veilederen er et generelt hjelpemiddel til en første identifisering
av mulige ofre for menneskehandel.
Veilederen inneholder informasjon om definisjoner, lister over
generelle indikatorer, råd om hvordan man kan samtale om
temaet, og oversikt over hvilke instanser og prosjekter man
skal henvise personer til for at de kan få den nødvendige
bistand og beskyttelse. Forskjellige instanser og organisa
sjoner vil ha behov for mer fagspesifikke verktøy tilpasset
den enkelte yrkesgruppes særskilte ansvar i arbeidet mot
menneskehandel. Denne veilederen er ment som et minste
felles multiplum uavhengig av yrke eller fagtilhørighet.
Veilederen skal benyttes som supplement til indikatorlister
utarbeidet av KOM prosjektet: Indikatorer for ofre som utnyttes
i prostitusjon, indikatorer for ofre som utnyttes i tvangsarbeid,
og indikatorer for barn som er ofre for menneskehandel.
Indikatorlistene bør ikke benyttes uten at man har lest denne
veilederen. Indikatorlistene og denne veilederen kan bestilles
via e-post til KOM.pod@politiet.no

2.

Definisjoner

Gjerningen menneskehandel er definert i FNs
Palermoprotokoll, som i Norge er nedfelt ved Straffelovens
§ 224:
Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen
utilbørlig atferd utnytter en person til:
a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,
b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,
c) krigstjeneste i fremmed land eller
d) fjerning av vedkommendes organer,
eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål,
straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
På samme måte straffes den som
a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller
		 forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe,
		 transportere eller motta personen,
b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller
		 forledelsen, eller
c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til
		 utnyttelsen fra en person som har myndighet over den
		 fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen
		 fordel.
Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd
mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om
vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig
atferd er anvendt. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld,
med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.
Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved
avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges
vekt på om den som ble utsatt for handlingen, var under 18 år,
om det ble brukt grov vold eller tvang eller om handlingen ga betydelig utbytte. Villfarelse om alder er uten betydning, med mindre
ingen uaktsomhet foreligger i så måte.
Ofre for menneskehandel defineres i Europarådets
konvensjon av 3. mai 2005, som ble ratifisert av Norge i
februar 2008:
Artikkel 4: I denne konvensjonen
a) menes med ”menneskehandel”: rekruttering, transport,
		 overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp
		 av trusler om eller bruk av vold eller annen form for

		 tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse,
		 av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller ved
		 å gi eller motta betaling eller fordeler for å oppnå
		 samtykke fra en person som har kontroll over en annen
		 person med sikte på utnytting. Utnytting skal som et
		 minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller
		 andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller
		 tvangstjenester, slaveri eller slavelignende praksis, trelldom
		 eller fjerning av organer.
b) skal samtykke fra et offer for “menneskehandel” til den
		 tilsiktede utnyttingen nevnt i bokstav (a) i denne artikkel
		 være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav
		 (a) er brukt,
c) skal rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak
		 av et barn med sikte på utnytting anses som “menneske		 handel” selv om ingen av midlene nevnt i bokstav (a) i
		 denne artikkel er brukt,
d) menes med “barn”: enhver person under 18 år,
e) menes med “offer”: enhver fysisk person som er utsatt for
		 menneskehandel som fastsatt i denne artikkel.
Det er viktig å merke seg at begrepet offer for menneske
handel kan omfatte alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder,
nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet. Videre er
det påpekt at et samtykke til den tilsiktede utnytting skal være
uten betydning så sant personen er under 18 år, eller dersom
personen har samtykket som et resultat av trusler, vold, tvang,
bedrageri, forledelse, misbruk av myndighet eller misbruk av
sårbar stilling.
Hvordan skille mellom menneskehandel og
menneskesmugling?
Ofte blir menneskesmugling forvekslet med menneskehan
del. Menneskehandel innebærer ofte et element av men
neskesmugling, men all menneskesmugling er ikke menneske
handel. Ved menneskehandel innenfor et lands grenser eller
menneskehandel med lovlige grensepasseringer, vil man ikke
ha et element av menneskesmugling.
Begge er kriminelle forhold, men de kan skilles ved at de
har ulike formål. Menneskesmugling har som mål å forflytte
en person ulovlig over en grense, og er et brudd mot en
stats suverenitet. Menneskehandel har som mål å utnytte en
person for vinning eller andre fordeler, og er et brudd mot
personens frihet og integritet. Menneskesmugling kan gli over
i menneskehandel. Et eksempel på dette er når en person
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som har inngått en avtale om å bli smuglet inn til Norge og,
som til tross for at han/hun har betalt den avtalte sum, fort
setter å stå i et tjeneste- eller gjeldsforhold til smugleren eller
hans kontakter etter ankomst til landet.
Myter og misforståelser om menneskehandel:
Det eksisterer en rekke myter og misforståelser om
menneskehandel som det er viktig å styre unna, heriblant:
• Det er kun kvinner og barn som kan være ofre for
menneskehandel
• Menneskehandel dreier seg kun om kvinner som utnyttes
i prostitusjon
• Når en person samtykket til utnyttelsen er hun/han ikke å
regne som et offer for menneskehandel
• Personen visste hva som skulle skje med ham/henne, så
da skal han/hun ikke regnes som et offer
• Personen benyttet ikke muligheter til å rømme, så derfor
er ikke han/hun under tvang
• Norske borgere kan ikke være offer for menneskehandel
• Kryssing av landegrenser er et obligatorisk kriterium for at
noe skal defineres som menneskehandel
• Menneskehandel er et nødvendig onde ved særskilte
kulturer, og kan derfor aksepteres
• Det kan ikke være menneskehandel når bakmann og offer
er i slekt eller er gift/samboere/kjærester
• En person er ikke et offer for menneskehandel når han/
hun sier at han/hun har det bedre nå enn tidligere i livet
• En person er ikke et offer for menneskehandel når han/
hun avslår tilbud om hjelp
• En person er ikke et offer for menneskehandel når han/
hun finner glede i hverdagen
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3. Formålet med å identifisere ofre for
	menneskehandel

“Handel med mennesker innebærer et brudd på menneskerettighetene og en krenkelse av menneskets verdighet og integritet”. 1. Identifisering av mulige ofre for menneskehandel
er en forutsetning for å kunne yte nødvendig bistand og
beskyttelse til ofrene. Identifisering er også en forutsetning
for at politi og påtalemyndighet skal kunne etterforske og
straffeforfølge menneskehandlerne.
Europarådkonvensjonen sier dette om identifisering
av ofre:
Artikkel 10: Identifikasjon av ofre
1. Hver part skal sørge for at kompetent myndighet har
personell som har trening i og er kvalifisert for arbeidet med
å forebygge og bekjempe menneskehandel, identifisere og
bistå ofre, herunder barn, og skal påse at de ulike
myndigheter samarbeider både med hverandre og med
aktuelle støtteorganisasjoner, slik at ofrene kan identifiseres
ved en prosedyre som tar tilbørlig hensyn til den spesielle
situasjonen som kvinner og barn som er ofre for menneskehandel befinner seg i, og, der det er aktuelt, gis oppholdstillatelse på vilkår som er fastsatt i artikkel 14. i denne
konvensjonen.
2. Hver part skal vedta de lover eller treffe andre tiltak som
er nødvendige for å identifisere ofre, der det er hensiktsmessig
i samarbeid med andre parter og aktuelle støtteorganisasjoner. Hver part skal påse at dersom kompetent
myndighet har rimelig grunn til å tro at en person har vært
offer for menneskehandel, skal personen ikke måtte forlate
partens territorium før kompetent myndighet har gjennomført identifikasjonsprosedyren for å fastslå om vedkommende
har vært offer for en straffbar handling etter artikkel 18 i
denne konvensjonen og skal likeledes påse at personen får
den bistand som er fastsatt i artikkel 12 nr. 1 og 2.
3. Når offerets alder er uviss og det er grunn til å tro at offeret
er barn, skal han eller hun anses for å være barn og omfattes
av særskilte beskyttelsestiltak inntil hans/hennes alder er
verifisert.
4. Så snart et barn uten følge er identifisert som et offer, skal
hver part
a) sørge for at barnet blir representert ved en verge, orga
nisasjon eller myndighet, som skal ivareta barnets beste,
b) ta de nødvendige skritt for å fastslå hans/hennes identitet
		 og nasjonalitet,
c) gjøre sitt ytterste for å spore opp hans/hennes familie når
		 dette er til det beste for barnet.

1.

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel av 16. mai 2005, Fortale avsnitt 3.

Å være et offer for menneskehandel innebærer å være i en
situasjon der man sjelden definerer seg selv som offer etter
eget initiativ overfor myndigheter eller organisasjoner. Det
er flere og sammensatte årsaker til dette, og her er noen
eksempler:
• Personen er ikke kjent med begrepet menneskehandel
• Personen er ikke kjent med de rettigheter et offer for
menneskehandel har
• Personen føler skyld for å ha havnet i utnyttelse
• Personen føler skam over den situasjonen hun/han er i
• Personen er redd for at hun/han selv eller hennes/hans
familie skal utsettes for represalier dersom hun/han ber
om hjelp
• Personen tør ikke be om hjelp da hun/han er redd for å
bli fengslet eller uttransportert fra landet
• Personen har utviklet et avhengighetsforhold til sin over
griper (“Stockholmsyndrom”)
• Personen mener å ha det bedre i menneskehandelssituasjonen enn hun/han hadde det tidligere (personen
relaterer nåtids situasjonen til en tidligere situasjon preget
av ekstrem fattigdom, arbeidsledighet, overgrep, vold, krig,
flukt, eller liknende)
’Offer for menneskehandel’ er et juridisk begrep, og ikke en
egenskap, tilstand eller en attributt ved en person. Det er
myndighetene som har ansvaret for å verifisere en person
som et ’offer for menneskehandel’, og det skal ikke forventes
eller kreves at personen selv skal måtte føle seg som eller
oppføre seg som et ’offer’ (i betydningen totalt avhengig av
hjelp og beskyttelse fra en annen part). Takknemlighet skal
heller ikke kreves eller forventes (i betydningen “verdig” offer
eller hjelpetrengende).
Formål med å identifisere en person som et mulig
offer for menneskehandel er å:
• bidra til å stoppe/forebygge grov utnytting
• sikre at personen får informasjon om sine rettigheter til
bistand og beskyttelse
• henvise personen til rette instanser for videre spesialisert
assistanse (for voksne kreves det samtykke fra personen selv)
• overholde meldeplikt til barnevernet
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4. Det norske systemet for identifisering og
	verifisering

Identifisering av mulige ofre for menneskehandel
I Norge skiller vi mellom identifisering av mulige ofre og
verifisering av ofre. I Norge har ingen etat, organisasjon eller
kommisjon enerett eller hovedansvar for identifisering av
mulige ofre for menneskehandel. I prinsippet har alle etater,
organisasjoner eller personer som får en bekymring om at en
person kan være i en menneskehandelssituasjon et ansvar for
å identifisere personen som et mulig offer og sette vedkom
mende i kontakt med ansvarlige myndigheter og hjelpetiltak.
Videre kan personer identifisere seg selv som et offer for
menneskehandel.
Alle som identifiseres som et mulig offer for menneskehandel
skal behandles som et offer for menneskehandel (med de
rettigheter og plikter dette innebærer), inntil eventuelt det
motsatte er bevist. Det kreves altså ikke at en person er
verifisert som et offer for at han/hun skal ha rett til bistand
og beskyttelse som et offer for menneskehandel. En person
som identifiseres som et mulig offer for menneskehandel har
følgende rettigheter2:
• 6 mnd midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse
(Refleksjonsperiode for personer som ikke har lovlig
opphold)3
• Juridisk bistand (fri rettshjelp i forkant av eventuell
anmeldelse)
• Nødvendige sikkerhetstiltak (etter risikovurdering)
• Trygg bolig
• Tilpasset oppfølging (omsorg)
• Nødvendig helsehjelp
• Sosialhjelp og arbeidsrettede tiltak
• Tilpassede aktiviteter for å stimulere til selvhjelp og 		
egenorganisering
• Trygg retur og reetablering i hjemland (hvis aktuelt)
• Mindreårige ofre har samme rettigheter som andre norske
barn, uavhengig av oppholdsstatus
Verifisering av ofre for menneskehandel
En person som identifiseres som et mulig offer for menneske
handel kan verifiseres som et offer av politi og påtale,
utlendingsmyndigheter eller barnevern (sistnevnte gjelder hvis
personen regnes som mindreårig). Ingen av etatene har som
definert oppgave å verifisere ofre for menneskehandel, og
begrepet verifisering skal derfor ikke forstås som en regelstyrt
oppgave. Verifiseringen skjer gjennom etatenes utføring av
ordinære arbeidsoppgaver, henholdsvis behandling av arbeids-

2.
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3.

I henhold til Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2006-2009), kapittel 5
Se instruks AI2006-010 for nærmere opplysninger om kriterier og unntaksbestemmelser

og oppholdssøknader (UDI), vurdering av barns omsorgs
situasjon (barnevernet) og avdekking og straffeforfølging av
kriminelle (politiet).
Det er viktig å merke seg at det ikke er noe krav om at
politi, utlendingsmyndigheter og barnevern må komme til
samme konklusjon i en vurdering av om en person er et
offer for menneskehandel. De tre etatene arbeider ut fra
ulikt lovgrunnlag, de har ulike formål med sine vurderinger,
og ulike krav til bevis/sannsynliggjøring ved sin utførelse av en
verifisering. Politiets oppgave er å etterforske og skaffe bevis
for straffeforfølgelse av gjerningsmenn, UDIs oppgave er å
vurdere hvorvidt en person oppfyller kriterier for arbeids- og
oppholdstillatelse, mens barnevernets oppgave er å under
søke om et barn har behov for hjelpe- eller omsorgstiltak.
Politi og påtalemyndighet kan verifisere at en person er et
offer for menneskehandel ved at personen anmelder for
holdet til politiet, og derved får status som vitne/fornærmet i
en etterforskning og straffeforfølging av de som er involvert
i menneskehandelen. Når etterforskningen er fullført og
påtalemyndigheten tar ut tiltale etter straffelovens § 224 mot
de siktede, kan man anse at politiets og påtalemyndighetens
verifisering av offeret er fullført. Endelig verifisering skjer ved
rettskraftig dom mot bakmenn.
Utlendingsdirektoratet kan verifisere en person som offer for
menneskehandel ved at personen innvilges midlertidig eller
varig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge med hovedbe
grunnelse at personen har vært/er i en menneskehandels
situasjon og ved oppfyllelse av ett eller flere kriterier:
• Personens tilhørighet og situasjon som offer for men
neskehandel innebærer at han/hun oppfyller kriterier for asyl
eller opphold på humanitært grunnlag i Norge
• Hjemlandets myndigheter ikke kan/vil beskytte personen
mot videre utnyttelse i menneskehandel
• Norsk politi/påtale kan bekrefte at personen har brutt
med bakmenn, at han/hun har anmeldt forholdet, at det er
innledet etterforskning, og at personens tilstedeværelse i
landet er nødvendig for å kunne fullføre etterforskning og
iretteføring av straffesak
Barnevernet trenger ikke å dokumentere at et barn er offer
for menneskehandel for å kunne iverksette tiltak etter barne
vernloven. Det avgjørende vil være om barnet er utsatt for
omsorgssvikt, mishandling eller har atferdsproblemer. Dersom

et barn blir utnyttet i menneskehandel vil dette være forhold
som klart vurderes som at barnet er i en omsorgssvikt- eller
mishandlingssituasjon. Når barnevernet begrunner iverkset
telse av tiltak med at et barn har vært, er eller står i fare for
å bli for å bli utnyttet i menneskehandel, kan man anse at en
verifisering har skjedd.
Det er viktig at barnevernet tar stilling til om barnet har spesielle
beskyttelsesbehov. Barnevernets vurdering får betydning
for valg av omsorgs- og beskyttelsestiltak, og for hvordan et
tverretatlig samarbeid skal gjennomføres. Det er utarbeidet
et rundskriv fra Barne- og Likestillingsdepartementet som
beskriver barnevernets ansvar for barn som er offer for
menneskehandel.4

4.

Rundskriv Q-11/2006 B Barnevernets ansvar for barn som er offer for menneskehandel og samarbeid mellom etater
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5. Generelle indikatorer for ofre for
	menneskehandel

En indikator er ett av flere holdepunkt for at en person kan
være i en mulig menneskehandel situasjon. Indikatorene er de
kjennetegn som kan avleses ved tolkning av observasjoner, fakta,
uttalelser og annen informasjon du tilegner deg om en person.
Ikke alle indikatorer som er listet opp nedenfor er til stede
i alle situasjoner som involverer menneskehandel. Tilstede
værelsen eller fraværet av den enkelte indikator eller flere
kan i seg selv verken bekrefte eller avkrefte menneskehandel.
Det kreves en helhetlig vurdering av personens livssituasjon.
En person som får treff på flere indikatorer trenger ikke
nødvendigvis å være i en menneskehandel situasjon, men kan
ha andre alvorlige problemer som han/hun trenger spesialist
assistanse i forhold til. For eksempel kan asylsøkere få en høy
score på flere av indikatorene uten at de dermed trenger å
være i en menneskehandelssituasjon. Tilstedeværelse av indi
katorene bør likevel lede til ytterligere kartlegging av situas
jonen personen er i, utført av de ansvarlige etater/spesialister.
Ofre for menneskehandel kan:
- Være under tvang/forledelse/kontroll/misbruk av sårbar
situasjon
• tro at de må arbeide eller utføre en handling for andres
fortjeneste mot sin frie vilje
• gi inntrykk av at deres bevegelser er overvåket
• mangle kontroll over eget pass eller reisedokumenter
• ikke kjenne adresse til egen bolig eller arbeidssted
• tillate at andre fører ordet for dem når de selv blir
adressert direkte
• oppføre seg som om de er instruert av andre
• ha begrenset eller ingen tilgang til nødvendig helsehjelp
• ha begrenset eller ingen mulighet til sosial omgang
• mangle frihet til å kontakte familie og venner
• være ute av stand til å kommunisere fritt med andre
• være bundet av gjeld
• ha fått sine reisekostnader til destinasjonslandet betalt av
tilretteleggere, hvilke de må betale tilbake gjennom å
arbeide eller yte tjenester i ankomstlandet
• ha tatt valg under falske betingelser eller lovnader
• ha tatt valg i en sårbar situasjon der få andre reelle valg
muligheter syntes mulige
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- Være utsatt for vold eller trusler mot egen person eller
mot familie og venner
• vise tegn på frykt eller stress
• lide av skader som synes å være forårsaket av overgrep
• lide av belastningsskader typisk for uverdige arbeidsforhold
• være disiplinert av frykt for straff
• være del av et hierarki med maktforhold mellom ofre i
samme situasjon som gjør at de vanskelig kan snakke
åpent om sin situasjon med andre tilstede
- Være tvunget til å begå brudd på norske lover som en
del av utnyttingen
• vise mistillit overfor myndighetspersoner
• være truet med å bli meldt til myndighetene
• være redd for å avsløre sin oppholdsstatus
• være utstyrt med falske identitets- eller reisedokumenter
•
•
•
•
•
•

Yte tjenester/arbeide under uverdige forhold
være ute av stand til å forhandle om sine arbeidsforhold
motta lite eller ingen betaling for utført arbeid/tjeneste
ha ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
ha ulovlig lange arbeidsdager over lengre perioder
være i en situasjon der de ikke har fridager
være i en situasjon der de hyppig må forflytte seg over
landegrenser og fra by til by for å yte tjenester/arbeide

- Bli identifisert på eller i sammenheng med en lokalitet
som er kjent for å være arena for utnytting av mennesker
• leve under uverdige boforhold
• komme fra et land som er kjent for rekruttering til
menneskehandel
• bli observert på steder der ulovlig salg av tjenester eller
varer ofte forekommer
Kilde: Oversatt, modifisert og tilpasset norske forhold fra
United Nations Office on Drugs and Crime 2008.
Ovennevnte indikatorer kan gjelde menn og kvinner, barn og
voksne, av alle nasjonaliteter og av alle etnisitets- eller grup
petilhørigheter. Indikatorene er generelle og gjelder uavhengig
av hvilken type utnyttelse personen er utsatt for (prostitusjon
eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester,
herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning
av vedkommendes organer). Utnytting av personer i men
neskehandel kan forekomme i alle landets regioner og på en
rekke arenaer. Under følger noen eksempler på arenaer og

sammenhenger hvor menneskehandel kan forekomme. Listen
er ikke utfyllende og skal bare leses som eksempler:
• Gateprostitusjon
• Inneprostitusjon (leiligheter, bordeller, klubber,
massasjestudio, hoteller, moteller, sauna m.m.)
• Porno i blader eller på Internet
• Pedofiliringer
• Arrangerte ekteskap
• Tvangsekteskap
• Husarbeid
• Barnepass
• Familiebedrifter
• Restaurantnæring
• Vaskebyråer
• Bilpleietjenester
• Byggenæring
• Asfalt/steinleggertjenester
• Jordbruksnæring
• Tigging
• Gateartisteri
• Gatesalg
• Vinningskriminalitet
• Produksjon og omsetting av narkotika
• Organdonasjon
Menneskehandel er et fenomen i stadig utvikling, og enhver
indikator eller liste må revideres kontinuerlig for å fange opp
de tiltak de kriminelle nettverk iverksetter for å tilpasse seg et
marked og unngå myndighetenes kontrolltiltak. Ovennevnte
indikatorer må derfor ikke regnes som eviggyldige eller
uttømmende. Det kreves alltid en tolkning av personenes
helhetlige livssituasjon ved identifisering av mulige ofre for
menneskehandel.
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6.

Hvordan identifisere ofre for menneskehandel

Identifisering av et mulig offer for menneskehandel har som
regel utgangspunkt i at man har en bekymring om at en person
kan være i en situasjon der han/hun trenger hjelp. For å
undersøke om personen er i en situasjon der han utnyttes for
andre personers fortjeneste/vinning, kreves det at man foretar
en helhetlig vurdering av den informasjon man får tilgang til
gjennom observasjoner og samtale med personen.
Observasjoner
Observasjoner kan bestå i at man opplever at det er trekk
ved en persons oppførsel som gir grunn til bekymring. Ek
sempel kan være at personen viser tegn på stress eller frykt
i situasjoner der slike symptomer synes unormale. Et annet
eksempel kan være at personen har en atferd som gir grunn
til å anta at hun/han kan være styrt av andre personer på
bekostning av vedkommendes frihet og integritet.
Observasjoner kan også bestå av mer etterprøvbare fakta
som for eksempel at personen ikke har kontroll over eget
pass eller reisedokumenter, at personen ikke har nøkkel
til egen bolig, at personen ikke har tilgang til egen post,
eller at personen stadig blir oppsøkt av personer som ikke
legitimerer seg.
Observasjoner alene gir sjelden grunnlag for å kunne vurdere
om en person er et offer for menneskehandel. Som regel
kreves det en samtale med personen for å kunne foreta en
slik vurdering.
Samtale
Før en samtale bør man tenke nøye igjennom hvorvidt en
selv er i stand til å gjennomføre en god samtale, om man
trenger veiledning fra eksperter i forkant av samtalen, eller
om du bør henvise personen til andre personer/instanser
som kan gjennomføre samtalen.
Ofre for menneskehandel kan ha vært utsatt for ekstreme
påkjenninger og kan derfor lide av psykiske og fysiske traumer.
Å fortelle om slike erfaringer kan oppleves smertefullt, og kan
medføre sorgreaksjoner, emosjonelt stress og angst. Noen
ganger møter man personen mens han befinner seg i en
akutt krise, hvor typiske reaksjoner kan være alt fra apati til
aggressiv og utagerende atferd. I slike situasjoner har per
sonen ofte behov for omsorg i form av fysisk trygghet, hvile,
mat og emosjonell støtte. Mer utfyllende samtaler må skje på
et senere tidspunkt.
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Ofre for menneskehandel har som regel sterk mistillit til
myndigheter og personer som tilbyr dem hjelp. Dette er en
naturlig reaksjon for en person som tidligere har opplevd å bli
forledet eller lurt av andre, og som kanskje har negative erfar
inger med myndighetene i hjemlandet eller andre land. Derfor
er det viktig å gjøre sitt beste for å oppnå personens tillit, og
vurdere nøye hvem som deltar i samtalen, hvor og hvordan
den skal foregå. Man må være bevisst hvordan ens egen og
andres kjønn, alder, utdannelse og bakgrunn kan innvirke på
samtalen. Personens egne ønsker for hvem han/hun vil snakke
med, hvor og hvordan, bør så langt som mulig legges til grunn.
Det er viktig å lytte til personens egen beskrivelse av opp
levd trusselsituasjon, og unngå å gjøre noe som kan bidra til
å forverre vedkommendes livssituasjon, selv om det legger
begrensninger for kontakten med ham/henne.
Sørg for at rommet samtalen skal foregå i er av en slik art at
forstyrrelser utenfra unngås. Slå av mobiltelefonen og se til
at ikke uvedkommende kan komme inn og avbryte samtalen.
Start samtalen med å forklare din rolle, og de forpliktelser
du har i forhold til regler om opplysnings- og taushetsplikt.
Forklar at du er bekymret for personen, og at det finnes
muligheter for å søke bistand og beskyttelse dersom personen
ønsker det. Det er viktig å formidle konkret og realistisk
informasjon om hvilke rettigheter personen har, og om hvilke
muligheter for bistand og beskyttelse som finnes. Det kan
være nødvendig å gjenta viktig informasjon flere ganger, og
stille kontrollspørsmål for å forsikre deg om at personen har
oppfattet ditt budskap slik du har ment det.
Under samtalen er det viktig at du er bevisst at dine spørsmål
og budskap ikke nødvendigvis ilegges samme meningsinn
hold hos personen du snakker med. Det er en fordel med
kulturoversetterkompetanse, og nødvendig å ta hensyn til at
de færreste begreper er entydige.
For å avdekke om en person er under tvang, kan man ikke
spørre direkte ”Er du under tvang?” Begrepet ’tvang’ er ikke
entydig, og som oftest kan man ikke vente at du og personen
umiddelbart deler samme forståelse av begrepet. I stedet for
å spørre direkte, må man heller stille flere spørsmål fra ulike
vinkler for å sikre at man kommer frem til samme forståelse
hos avsender og mottaker:
	- Kan du forlate boligen/arbeidsstedet når du selv måtte
		 ønske?

	-	 Må du be noen om lov til å oppsøke lege, frisør, butikker
		 eller lignende?
	-	 Har du egen nøkkel til boligen?
	-	Bestemmer du over post som er adressert til deg, eller
		 er det andre som leser den?
	-	 Får du lønn fra arbeidsgiver til egen bankkonto som
		 bare du har tilgang til?
	-	 Har du kjøpt SIM kort til mobiltelefon selv?
	-	 Kan du bytte SIM kort eller telefonnummer når du selv
		 måtte ønske?
	-	Bestemmer du over ditt eget pass/reisedokumenter?
	-	 Osv.
I samtaler med ofre for menneskehandel møter man per
soner som har tunge historier å fortelle. Dette kan gi deg
som hjelper en følelse av maktesløshet, og medføre en fare
for at du reagerer med å tenke at personens problemer er så
kompliserte at det ikke nytter å tilby hjelp. Husk at ikke alle
spørsmål må besvares av deg, men at det finnes eksperter
som har bedre oversikt over de ulike problemstillinger som
skal besvares og løses. På den annen side er det en fare for
at man som hjelper reagerer med å bli overivrig, og der
ved kommer i skade for å gi urealistiske løfter eller glemme
personens rett til selvbestemmelse. Informasjonen du gir må
være realistisk, og det er viktig at du aldri lover noe du ikke er
sikker på at er mulig å holde.
Det er ikke unormalt at ofre for menneskehandel avslår tilbud
om bistand og beskyttelse, og mange vil reagere med å avvise
alle forsøk på samtale. Husk at det at du har vist at du bryr
deg om dem, og at du har tatt deg tid til å informere om per
sonens rettigheter og muligheter til å søke hjelp, alltid er et
gode. Din informasjon kan være avgjørende for at personen
vet hvor hun/han kan henvende seg når vedkommende kan
skje på et senere tidspunkt ønsker bistand og beskyttelse.
For utfyllende råd og belysning av problemstillinger om
samtale med ofre for menneskehandel, se for eksempel
Veileder – etikk og sikkerhet i samtale med kvinner utsatt for
menneskehandel5. og Anette Brunovskis rapport Leaving the
past behind? When victims of trafficking decline assistance6.
Bruk av tolk
Når manglende språkkunnskaper er et hinder for god
kommunikasjon, er tolk et uunnværlig hjelpemiddel.

5.
6.

Det skal kun benyttes kvalifiserte tolker. Bruk
www.tolkeportalen.no til å gjøre deg kjent med kravene til
forsvarlig bruk av tolk, og for en landsdekkende oversikt over
kvalifiserte tolker med nødvendig erfaringsgrunnlag.
Når man benytter tolk i samtaler med mulige ofre for
menneskehandel er det viktig å vurdere hvordan tolkens
kjønn eller bakgrunn for øvrig kan ha innvirkning på samtalen.
For eksempel vil noen kvinner finne det vanskelig å fortelle
om seksuelle krenkelser gjennom en mannlig tolk, mens andre
kanskje vil finne det letter å snakke om prostitusjonserfaringer
med menn da de oppfatter menn som mindre fordømmende.
Tolker som snakker samme språk som personen og som har
den samme kulturelle bakgrunn, kan gjøre at personen føler
seg mer avslappet og lettere kan gjøre seg forstått. Det kan
imidlertid også ha motsatt effekt: En tolk fra samme etniske
gruppe kan gi personen frykt for at informasjonen man kommer
med skal kunne spres i et miljø, eller frykt for fordømmelse
fra en person tilhørende egen kulturkrets.
Det er derfor av grunnleggende betydning at personen du
skal snakke med har størst mulig innvirkning på valget av
tolk. Både personen og du må ha full tillit til tolken, og dere
må sammen avgjøre hvorvidt det er best med tolking ved
personlig oppmøte eller over telefon.
Taushetsplikt og opplysningsplikt
Arbeid med ofre for menneskehandel krever nøye overhold
else av vanlige regler for taushetsplikt. Ofrene kan i verste
fall leve under betingelser hvor kontakt med utenforstående
setter deres liv og helse i fare. Videre er det alltid en fare for
at uvøren håndtering av personinformasjon kan medføre eks
ponering i media, noe som representerer en alvorlig personlig
belastning og kan medføre en trussel mot personens sikkerhet.
For å kunne iverksette et godt hjelpetilbud til ofre for
menneskehandel er tverretatlig samarbeid grunnleggende.
Personen som skal bistås og beskyttes vil ha behov for en
rekke tjenester fra ulike etater, og det er av stor betydning
at etatene samkjører tjenestene og oppfølgingen slik at
den fremstår som enhetlig og forutsigbar. De involvertes
taushetsplikt kan ivaretas ved at personen selv gir samtykke
til at de ansvarlige saksbehandlere får drøfte nødvendige
saksopplysninger, eller ved at saken drøftes på en slik måte at
personens identitet ikke kan spores. Det er alltid en fordel at

4

WHO, oversatt og publisert av Justisdepartementet i samarbeid med Krisesentersekretariatet 2005.
Brunovskis, Anette og Rebecca Surtees: Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance, Fafo-report, 2007.
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færrest mulig personer innen de enkelte etater får tilgang til
personinformasjonen.
Straffelovens § 139 pålegger alle å varsle eller på annen måte
søke å avverge alvorlige straffbare handlinger som voldtekt,
utuktig omgang med mindreårige, frihetsberøvelse og hand
linger hvor liv trues. Taushetsplikt, lovpålagt eller selvpålagt,
begrenser ikke denne opplysnings/handleplikten.
Dersom du som hjelper kommer i en situasjon der du vil ha
plikt til å varsle/avverge som nevnt over, er det alltid viktig
å tilstrebe å oppnå et informert samtykke fra personen det
gjelder. Forklar din opplysningsplikt, og forsøk å motivere
personen til å søke hjelp på egen hånd.
Viktig å huske når personen er mindreårig
Dersom personen du er bekymret for antas å være mind
reårig, gjelder din meldeplikt til barnevernet. Alle instanser
og tjenester, inkludert organisasjoner og private som utfører
oppgaver for det offentlige, har plikt til å melde fra til den
kommunale barneverntjenesten når det er grunn til å tro at
et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former
for omsorgssvikt. Meldeplikten gjelder også selv om melderen
selv søker å avhjelpe situasjonen.
Den som har mistanke om at et barn kan være offer for
menneskehandel har ikke ansvar for selv å foreta ytterligere
undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte innholdet i sin
bekymring. Melderens ansvar begrenser seg til å melde sin
begrunnede bekymring til barneverntjenesten. Dersom det
i ettertid viser seg at situasjonen var mindre alvorlig enn
antatt, eventuelt at mistanken som foranlediget meldingen
til barnevernet senere ble avkreftet, foreligger det ikke et
brudd på taushetsplikten. Der det er mulig bør en melding til
barnevernet gjøres i samarbeid med den mindreårige og/eller
den mindreåriges foresatte/verge/hjelpeverge. Se brosjyren
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi
opplysninger for ytterligere informasjon.7
Det er viktig å merke seg at foreldre og slektninger kan være
involvert i utnyttingen av barnet. Barn er vanligvis svært lojale
overfor foreldre/foresatte. Det kan ikke forventes at barnet
på eget grunnlag skal søke om å bli beskyttet mot sine nær
meste. Videre er det viktig å ta hensyn til at barn kan ha enda
vanskeligere for å sette ord på sin situasjon enn voksne. Det
har vist seg at barn som er i en menneskehandelssituasjon

7
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Q-1094 B Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger, 2006

ofte er svært tilbakeholdne med informasjon, og ofte forteller
de sin historie med åpenbare feil eller usannheter. Dette skyl
des ofte at historien er konstruert av andre og innlært. Det
er viktig å legge til rette for at barnet føler seg trygg og ivare
tatt, og pass på at barnet ikke oppfatter seg som mistenkt for
å ha sagt eller gjort noe som han/hun vil bli straffet for.

7.

Hvor skal/kan du henvise for videre assistanse?

Ved alvorlig bekymring for at personens liv, helse og
omsorg er truet, skal du kontakte:

For informasjon om regler verdrørende arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere, kontakt:

• Barneverntjenesten

• Utlendingsdirektoratet (UDI)

Henvend deg til den kommunale barneverntjenesten, eller
til barnevernvakten utover vanlig kontortid.
Se www.bufetat.no for kontaktinformasjon til din lokale
barneverntjeneste.

• Politi
For øyeblikkelig hjelp, ring: 112
For ditt lokale politidistrikt, ring 02800
For mer informasjon, se www.politiet.no

• Helse

Hausmannsgate 21
PB 8108 Dep
0032 Oslo
Tel:
23 35 15 00 (kontortid)
Internet: www.udi.no
For informasjon og tilbud om sosiale ytelser, arbeidsrettede tiltak og trygdeytelser for ofre for menneskehandel,
kontakt:

• NAV

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp, ring 113 eller
oppsøk lokal legevakt.

Finn informasjon om ditt lokale NAV kontor på
www.nav.no

Ved behov for veiledning og informasjon om identifisering
av ofre og hvordan man kan henvise dem til videre assistanse, kan du kontakte:

Ved behov for informasjon om særskilte tilbud til ofre
for menneskehandel, kan du kontakte følgende tiltak/
organisasjoner:

• KOM prosjektet

• IOM Oslo

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel
Politidirektoratet
Hammersborggata 12
Postboks 8051 Dep.
0031 OSLO
Tel:
23 36 41 45 (kontortid)
Mob:
92 41 55 62 (kontortid)
E-post: KOM.pod@politiet.no

• ROSA prosjektet
Assistanse til kvinner utnyttet i prostitusjon
Storgata 11
0155 OSLO
Tel:
22 33 11 60 (døgnbemannet)
E-post: stopp.kvinnehandel@online.no
Internet: www.rosa-help.no

• HVISK prosjektet
Informasjon og veiledning om handel med barn
Redd Barna
Tel:
22 99 09 00 (kontortid)
Internet: www.hvisk.no

International Organisation for Migration i Oslo driver på
vegne av norske myndigheter et program for frivillig retur
og reetablering i hjemland for ofre for menneskehandel.
Storgata 10 A
PB 8927 Youngstorget
0028OSLO
Tel:
23 10 53 20
E-post: iomoslo@iom.int
Internet: www.iom.no

• NOAS
Norsk organisasjon for asylsøkere
Gir informasjon om asylsøkerprosessen og individuell
rådgivning og bistand til asylsøkere.
Torggata 22
PB 8893 Youngstorget
0028 OSLO
Tel:
22 36 56 60
E-post: noas@noas.org
Internet: www.noas.org
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• PRO senteret
Landsdekkende kompetansesenter på prostitusjon. Sosial 		
og helsefaglig tilbud til kvinner og menn som selger
seksuelle tjenester.
Tollbugata 24
0157 OSLO
Tel:
23 10 02 00
E-post: prosenteret@sby.oslo.kommune.no
Internet: www.prosenteret.no
En del kommuner driver helse- og sosialfaglige tilbud til
kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Noen av disse er:

• Kristiansand: RISK
RISK Serviceboks 417
4604 Kristiansand
Tel:
38 17 93 00
E-post: RISK@kristiansand.kommune.no

• Bergen: Utekontakten
Strømgaten 10
5008 Bergen
Tel:
55 56 86 00
E-post: ukbergen@online.no
Internet: www.bergen.kommune.no/utekontakten_/ekstern/

• Kirkens Bymisjon driver oppsøkende arbeid på
prostitusjonsfeltet i flere byer i landet. Se www.bymisjon.no 		
for mer informasjon om de ulike tiltakene rundt om i landet.

Oslo: Nadheim
Sosialfaglig tilbud til kvinner med prostitusjonserfaring
Norbygata 45
PB 9420 Grønland
0135 OSLO
Tel:
22 05 28 80
E-post: firmapost.nadheim@skbo.no
Internet: www.bymisjon.no

Stavanger: Albertine
Sosialfaglig tilbud til kvinner med prostitusjonserfaring
Kongsgata 48
4005 Stavanger
Tel:
51 29 51 15
Internet: www.bymisjon.no
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Bergen: Omsorgsbase for kvinner
Nygårdsgaten 29
5015 Bergen
Tel:
55 32 97 70
E-post: obasen@kirkens-bymisjon-bergen.no
Internet: www.bymisjon.no
Andre aktuelle organisasjoner og instanser:

• PION
Prostituertes interesseorganisasjon i Norge
Postboks 6851 Sentrum
0130 Oslo
Tel:
21 98 52 71
E-post: pion@pion-norge.no
Internet: www.pion.no

• Rådgivningskontorene for
kriminalitetsofre
Tilbud til personer som har opplevd vold eller annen
kriminalitet. Rådgivning til personer som skal vitne for
retten.
Regionale tilbud
Tel:
815 20 077
Internet: www.kriminalitetsofre.no

• Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253
9951 Vardø
Tel:
78 98 95 00
E-post: post@voldsoffererstatning.no
Internet: www.voldsoffererstatning.no

• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	Bosetting, introduksjonsprogram, samfunns- og
norskopplæring, tolk, mangfoldsarbeid og likeverdige
offentlige tjenester.
Hausmannsgate 23-25
0031 Oslo
Tel:
24 16 88 00
Internet: www.imdi.no

• Røde Kors
Driver ulike tiltak for personer i vanskelige situasjoner,
blant annet flyktningguide, besøktjeneste og leksehjelp.
Hausmannsgate 7
0186 Oslo
Tel:
05003
Internet: www.redcross.no

• Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomheter følger
arbeidsmiljølovens krav. Utlendingsloven og
allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og 		
myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår
for utenlandske arbeidstakere. Se www.arbeidstilsynet.no
for mer informasjon om Arbeidstilsynets oppgaver og
for en landsdekkende oversikt over kontorer og hvem
som svarer på hva.
Tel:
815 48 222

• Servicesenter for utenlandske
arbeidstakere
Felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Norge
med ansatte fra Politiet, Utlendingsdirektoratet,
Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Servicesenteret bistår
utenlandske arbeidstakere med søknader om arbeids- og
oppholdstillatelser, skattekort, D-nummer og melding til
folkeregisteret.
Tøyensenteret
Hagegata 28
0630 Oslo
	Åpningstid: 09.00-15.00
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Mer informasjon om menneskehandel
finner du blant annet på

Internasjonale nettsider:
www.ungift.org
www.coe.int/trafficking
www.ilo.org/forcedlabour
www.theiacp.org
www.acf.hhs.gov/trafficking
www.unodc.org
www.iom.int
www.ice.gov
Norske nettsider:
www.hvisk.no
www.rosa-help.no
www.regjeringen.no
www.stoppmenneskehandel.no
www.fafo.no
www.prosenteret.no
www.sexhandel.no
www.fokuskvinner.no
www.iom.no
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