
MENNESKEHANDEL

Ulovlig adopsjon

Moderne slaveri er betegnelsen på slavearbeid og slavelignende 
arbeid som foregår i dag. Herunder ligger menneskehandel. Det 
globale omfanget av mennesker i moderne slaveri øker. Mange offer 
for menneskehandel har først arbeidet svart og opplevd at forhold-
ene har forverret seg til at de til slutt utførte tvangsarbeid under 
slavelignende forhold.

Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene. 
I korte trekk vil menneskehandel si å utnytte andre enten i 
prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid eller 
tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av 
organer. Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller trusler, misbruk 
av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.

Mer informasjon: www.anti-trafficking.no / www.globaluke.no

Visste du at det anslås at det finnes 45,8 millioner slaver 
i verden i dag? Noen av dem finnes i Norge.
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Følgende spørsmål kan gi deg en indikasjon på at en person er offer for menneskehandel:

Har personen pass, legitimasjon eller reisedokumenter? Er det noen som oppbevarer disse 
dokumentene for vedkommende?
Opptrer personen på en måte som tilsier at de ikke handler av egen fri vilje eller blir instruert 
om hva de skal si? Får personen snakke fritt eller selv besvare spørsmål som blir rettet mot 
dem?
Har personen en arbeidskontrakt som tilsvarer de arbeidsoppgaver som personen utfører?
Får personen lite eller ingen betaling for sitt arbeid? Er det noen annen som kontrollerer det de 
tjener?
Har personen blitt tvunget til å utføre seksuelle tjenester?
Kan personen bevege seg fritt?
Har personen eller dennes familie blitt truet på noen måte hvis hun/han har prøvd å rømme?
Er personen av den oppfatning at den står i gjeld eller er i en avhengighetsposisjon?
Har personen blitt nektet mat, vann, søvn, medisinsk tilsyn?
Kan personen fritt kontakte familie eller venner? Har de begrenset eller ingen sosial kontakt 
med mennesker utenfor sitt umiddelbare miljø?

Det er ikke alle disse punktene som må være tilsted for å mistenke eller identifisere et offer for 
menneskehandel. Listen kan være til hjelp i en samtale ved mistanke om menneskehandel. Hvis 
flere punkter bekreftes eller man pga av andre opplysninger har en sterk mistanke, skal politiet 
eller KOM kontaktes.

Hvordan kan DU avdekke menneskehandel?
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