
16days.no

menneskehandel
Stopp

#salgavkvinner



2 STOPP 
MENNESKEHANDEL
16DAYS.NO

Analysen er skrevet av 
Rebekka Mong Andreassen og 
Helene Holm-Glad og er utgitt 

med støtte fra Norad.



3

Innhold
Menneskehandel ....................................................................................................................................... 6

 Kvinner og jenter som ofre  for menneskehandel ................................................................................ 6

  Utdanning & arbeidsmuligheter ........................................................................................................ 6

  Humanitære kriser, krig & konflikter................................................................................................ 6

 Ulike former for menneskehandel ....................................................................................................... 6

  Seksuell utnyttelse ............................................................................................................................... 6

  Tvangsarbeid og tvangstjenester ........................................................................................................ 7

  Tvangsekteskap .................................................................................................................................... 7

  Organhøsting ....................................................................................................................................... 7

  Kombinerte former for utnyttelse ...................................................................................................... 7

Hvorfor skjer menneskehandel? ........................................................................................................ 8

 Hvordan blir personer rekruttert inn i menneskehandel? .................................................................. 8

  Direkte kontakt ................................................................................................................................... 8

  Konfliktsituasjoner .............................................................................................................................. 8

  Internett ............................................................................................................................................... 8

  Familie & intime partnere ................................................................................................................. 9

 Hvorfor forblir personer i menneskehandel? ....................................................................................... 9

  Sårbare grupper................................................................................................................................... 9

  Kvinner og jenter på flukt ................................................................................................................... 9

  Urfolk ................................................................................................................................................... 9

  LHBT.................................................................................................................................................... 9

Menneskehandel internasjonalt ....................................................................................................... 10

 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ......................................................................................... 10

 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel .............................................................. 10

 Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ......................................................... 10

 FNs Bærekraftsmål ................................................................................................................................. 10

 FNs Kvinnekonvensjon .......................................................................................................................... 11

 Ouagadougou-handlingsplanen ........................................................................................................... 11

 Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen ................................................................ 11

 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ............................................................................ 11

Menneskehandel i Norge ..................................................................................................................... 12

 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel ........................................................................... 12

 Oversikt over situasjonen i Norge ........................................................................................................ 12

 Straffritaksbestemmelsen ...................................................................................................................... 12

 Refleksjonstid/oppholdstillatelse.......................................................................................................... 12

 Anbefalinger til Norge - GRETA & ROSA ......................................................................................... 12

Krav til norske myndigheter ............................................................................................................... 13

Fotnoter ....................................................................................................................................................... 14



4 STOPP 
MENNESKEHANDEL
16DAYS.NO

«Jeg veit nesten ikke 
hvor mange ganger 

jeg ble solgt.»
– Setare1  
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25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot 

kvinner, og markerer også starten på 16-dagers kampanjen. Kampanjen varer frem 

til 10. desember, som er den internasjonale menneskerettighetsdagen. I løpet av 16 

dager blir det holdt markeringer, aksjoner, leserinnlegg og lignende over hele verden 

for å synliggjøre og bekjempe vold mot kvinner og jenter. Årets tema for 16-dagers 

kampanjen er menneskehandel. På verdensbasis er salget av mennesker blant topp 

tre av de største kriminelle industriene i verden, i tillegg til narkotika og salg av våpen.2 

Sitatet er hentet fra et kvinnelig offer for menneskehandel, som i dag er fri til å fortelle 

historien sin. Av alle identifiserte ofre for menneskehandel blir det estimert at 65% av 

ofrene er kvinner og jenter.3  

Denne analysen kommer til å gå nærmere inn på hva menneskehandel innebærer,  

de ulike veiene inn til menneskehandel, og hvorfor mennesker «velger» å forbli i en  

situasjon hvor de blir utnyttet. Analysen kommer til å ha et overordnet fokus på hvorfor 

kvinner og jenter er spesielt sårbare for å bli utsatt for menneskehandel. 
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Menneskehandel 
Menneskehandel innebærer rekruttering, transportering, 
overførsel, eller det å huse mennesker ved bruk av tvang, 
vold, manipulasjon, eller annen form for maktmisbruk.4 

Gjerningspersoner utnytter ofrene for egen økonomisk 
vinning, eller andre type fordeler. Menneskehandel kan 
være organisert eller uorganisert. For eksempel kan 
det være et større kriminelt nettverk som står bak, eller  
enkeltpersoner.5 Norsk lov skiller mellom menneskehandel 
og grov menneskehandel. Menneskehandel defineres 
som «grov» når personen som blir utnyttet er under 18 år,  
eller når det blir brukt grov vold eller tvang og handlingen  
har medført et stort utbytte for gjerningspersonen(e).6 

Menneskehandel er forbudt i Norge og anses som et brudd 
på internasjonale menneskerettigheter, som blant annet 
forbyr gjeldsbinding, slaveri, tvangsekteskap, og seksuell 
utnyttelse.7

Kvinner og jenter som ofre
for menneskehandel

Utdanning & arbeidsmuligheter
Kvinner og jenter representerer majoriteten av ofrene for 
menneskehandel. Dette henger sammen med en rekke 
sårbarhetsfaktorer. Globalt har kvinner og jenter  min-
dre tilgang til utdanning enn gutter og menn. Dette fø-
rer til at de oftere har mindre inntekt, finansiell makt, og  
dermed større vanskeligheter med å skaffe seg en jobb.8 
Det er estimert at 2,4 milliarder kvinner ikke får de sam-
me økonomiske mulighetene som menn.9 Noen kvinner 
befinner seg i en situasjon med diskriminerende arbeids-
lover, og ender derfor oftere opp i uheldige yrker og i 
uformell sektor, noe som begrenser økonomisk frihet 
og dermed bevegelsesfriheten.10 Arbeid i uformell sektor 
mangler ofte sikkerhetsnett og har få formelle rettigheter. 
Av 95 land har nesten halvparten aktivt valgt å begrense 
kvinners arbeidsmuligheter. Disse faktorene har blant 
annet ført til at 36,5 millioner kvinner lever i ekstrem  
fattigdom.11

Vold mot kvinner og jenter
Kjønnsbasert vold rammer oftest kvinner og jenter, og den 
kan være fysisk, psykisk, eller økonomisk. Kjønnsbasert 
vold er et hinder for kvinners psykiske, fysiske og seksuelle 
helse, økonomi, identitet og utvikling.12 Vold mot kvinner 
er et strukturelt problem og et uttrykk for den skjeve 
maktbalansen mellom kvinner og menn. Diskrimineren-
de lover, mangel på likestilling, og sosiale og kulturelle 
normer, holdninger og praksiser skaper og opprettholder 
urettferdige maktstrukturer, som i sin tur kan bidra til  
å normalisere og opprettholde en potensiell voldelig  
relasjon mellom offer og gjerningsperson.13 Fysisk vold 
kan også bidra til å  bryte ned en persons selvfølelse og 
selvsikkerhet, noe gjerningspersoner utnytter når de  
forsøker å rekruttere ofre til menneskehandel. Dette gjør 

en person som forsøker å forlate et voldelig miljø ekstra 
sårbar for å bli et offer for menneskehandel. I en studie 
gjennomført av Daphne-programmet til EU, kom det 
frem at 60% av kvinnelige ofre hadde opplevd vold før de 
ble utsatt for menneskehandel.14

Humanitære kriser, krig & konflikter
Humanitære katastrofer, krig og konflikter gjør kvinner 
og jenter ekstra sårbare for å bli utsatt for menneske- 
handel. Det er estimert at kvinner utgjør 80% av de 
som drives på flukt grunnet klimaendringer.15 Ettersom  
situasjonen er uoversiktlig blir kvinner omgjort til «skjulte 
ofre», det vil si ofre som er utfordrende for offentlige  
instanser å identifisere som utsatte for menneskehandel.16  
Klimaendringer rammer kvinner hardest og bidrar til å 
forsterke kjønnsulikheter. Et eksempel på dette er land der 
kvinner har hovedansvaret for å skaffe vann og mat, eller 
hvor kvinner jobber i jordbrukssektoren, og dermed er  
avhengige av tilgang på naturressurser.17

FN rapporterer at menneskehandel har forekommet i 90% 
av de 171 krigene og konfliktene som har foregått mellom 
1989 og 2016.18 

Majoriteten av personer som har blitt drevet på flukt fra 
Ukraina er kvinner og barn. Dette er en uoversiktlig  
situasjon som  FN frykter vil føre til en økning i tilfeller av 
seksuell utnyttelse.19 FN rapporterer en økning på 300%   
i globale søk på Ukrainske eskortetjenester, noe som kan 
få  store negative konsekvenser for Ukrainske kvinner på 
flukt.20 Frivillige hjelpeapparater mangler ofte opplæring i 
hvordan de skal gjenkjenne og håndtere tilfeller av kjønns- 
basert vold. Det er heller ikke et offisielt identifiserings-
apparat, som frivillige kan bruke på grenseoverganger, 
og som ville gjøre det lettere å gjenkjenne mulige ofre for 
menneskehandel.21 

Ulike former for menneskehandel

Det er viktig å skille mellom menneskehandel og menneske- 
smugling. Menneskesmuglere tjener på flytting av personer 
fra en plass til en annen, og relasjonen mellom migrant og 
smugler ender som regel når denne handlingen er utført.22 
Ofre for menneskehandel blir «flyttet inn» i en relasjon 
hvor de blir utnyttet, og det er opprettholdelsen av denne 
relasjonen som definerer situasjonen som menneskehandel. 
 I noen tilfeller flyttes offeret til et annet land, men offeret 
kan også flyttes innad i eget hjemland eller hjemby.23 

Seksuell utnyttelse  
Seksuell utnyttelse er en av de mest utbredte formene for 
menneskehandel. Det kan dreie seg om tvungen sexsalg 
eller at offeret må utføre andre seksuelle tjenester mot 
sin vilje. Ofre for seksuell utnyttelse får som regel ingen  
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eller en svært liten andel av inntektene fra  salg av sex.  
De har også lite valgfrihet når det kommer til antall  
kunder, hvilke typer tjenester de skal tilby, og de får  
heller ikke selv bestemme når de skal ut av prostitusjon.24  
Seksuell utnyttelse skjer på forskjellige måter og på  
forskjellige arenaer. Det kan finne sted i det offentlige  
rom i form av gateprostitusjon, på massasjeinstitutter 
og strippeklubber, eller på det skjulte markedet i bordeller 
og private hjem. Sistnevnte er den mest utbredte arenaen 
for seksuell utnyttelse.25

Denne formen for menneskehandel er globalt utbredt, 
vokser raskt og er svært lukrativ for bakpersoner.26 Det 
er estimert at rundt 6.3 millioner mennesker er involvert  
i tvungen seksuell utnytting for økonomisk vinning til en-
hver tid. Av disse tallene er det antatt at fire av fem ofre er 
kvinner eller jenter.27 Gjerningspersoner  utnytter ofrenes 
sårbarhet, som for eksempel at de er unge, mangler et 
etablert nettverk, har økonomiske utfordringer, eller er 
rusavhengige. Det er ikke uvanlig at offeret blir lurt med 
lovnader om en bedre fremtid. Disse falske løftene kan 
føre til at et menneske velger å «frivillig» gå inn i en avtale 
med en gjerningsperson, i god tro om at de vil for eksem-
pel tjene masse penger. Når de først har blitt lurt inn, og 
blir truet til å bli, kan de innse at de blir utnyttet.28

  
Tvangsarbeid og tvangstjenester 
Tvangsarbeid er når en person blir truet til å utføre arbeid 
eller tjenester mot sin vilje.29 Det er estimert at 27,6 mil-
lioner personer er under tvangsarbeid til enhver tid, og 
kvinner og jenter utgjør 11,8 millioner av disse.30 Mennes-
ker utsatt for tvangsarbeid har som regel lav eller ingen 
betaling, manglende eller falsk arbeidskontrakt, ulovlig 
lange skift, og lite fritid. Bosituasjonen deres er ofte dårlig, 
de har lite tilgang på mat, og bakpersoner kan ta fra dem 
reisedokumenter og isolere dem fra andre. Ofre kan også 
bli tvunget til å utføre andre tjenester, som for eksempel  
tigging, eller kriminelle handlinger som narkotikasalg.31  
Det er generelt lite fokus på kvinner som blir utnyttet i 
arbeidslivet, som gjør dem til “skjulte ofre” i denne kon-
teksten.32 

De siste årene migrerer kvinner i større grad for å finne 
seg arbeid, eller flykte fra kjønnsbasert vold. Tilbud for 
arbeidsinnvandrere er ofte rettet mot menn, og krever 
gjerne en viss type utdanning og kompetanse.33 Som 
følge av systematisk diskriminering har kvinner og  
jenter generelt mindre tilgang på utdanning og arbeid 
enn menn.34 Dette bidrar til at flere kvinner blir tvunget 
inn i et uregulert arbeidsmarked hvor de kommer i kon-
takt med menneskehandlere. Kvinner blir typisk utnyttet 
til arbeid innenfor jordbruk, produksjon, matservice-
bransjen, eller i private hjem som hushjelp.35 De vanlig-
ste formene for husarbeid er barnevakt, omsorgsperson 
og vaskehjelp, og det er en overvekt av kvinner som ut-
nyttes til denne formen for tvangsarbeid.36 Kvinner som 
blir tvunget til å utføre husarbeid opplever også ofte flere 
former for vold og utnyttelse. Denne formen for utnyt-

telse foregår ofte i private hjem og er derfor vanskelig  
å oppdage. Ofre bor ofte sammen med gjerningsperso-
nen(e), og de har større sannsynlighet for å bli isolert fra 
andre.37

Tvangsekteskap 
FN anser tvangsekteskap som en form for menneske- 
handel som i hovedsak rammer kvinner og jenter. Det 
er estimert at  ca. 14.9 millioner kvinner og jenter har 
blitt utsatt for tvangsekteskap globalt per i dag.38 Det er 
tvangsekteskap i tilfeller der en person har blitt presset  
eller tvunget inn i et giftemål mot sin vilje, ikke har 
noen reell mulighet å forlate ekteskapet, velger en annen 
partner, eller forbli ugift uten frykt for hevnaksjoner.39 
Kvinner og jenter har en høyere risiko for å bli utsatt for 
tvangsekteskap i kulturer som vektlegger familiens ære.40 

“Gjerningspersonene” i slike situasjoner er ofte offerets 
egen familie, som foreldre, søsken eller andre nære slekt-
ninger.41 FN rapporterer at bortføring  hvor hensikten er 
tvangsekteskap, øker betraktelig under de fleste væpnede 
konflikter i Afrika, Midtøsten og Asia. I Sør-Sudan ble for 
eksempel over 40% av 376 saker av seksualisert vold regis-
trert som tilfeller av tvangsekteskap.42

Organhøsting
Organhøsting er når mennesker blir manipulert, truet 
eller lurt til å donere organene sine.43 Det er store mørke-
tall knyttet til denne formen for menneskehandel, og det 
er vanskelig å oppdage. Gjerningspersoner utnytter ofte 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom og befinner seg  
i en økonomisk desperat situasjon.44 Migranter er en gruppe 
som er spesielt utsatte for organhøsting. For eksempel kan 
noen migranter bli tvunget til å «donere» en nyre som 
betaling når de ankommer destinasjonsstedet. I andre  
tilfeller blir migranter bortført og drept for organene sine.45 

 Illegal organhøsting skjer fordi det er høy etterspørsel, 
men lav forsyning på det legale markedet. De mest vanlige 
organene å “donere” er nyrer eller lever.46 Organhøsting 
av kvinner skjer på forskjellige måter rundt om i verden.  
I India er det registrert en høy andel kvinnelige «donorer» 
blant arbeidere og gateselgere.47 Det er også registrert til-
feller av jenter som selger eggstokkene sine til fertilitets-
klinikker i Nigeria.48 Kvinner i Kenya, som blir utsatt for 
tvungen sexsalg, har også en større risiko for å bli utnyttet 
til organhøsting.49 

Kombinerte former for utnyttelse 
Ofre for menneskehandel blir ofte utnyttet på flere om-
råder og blir involvert i ulike former for kriminalitet.  
I noen tilfeller kan dette føre til at utsatte ikke blir  
identifisert som ofre for  menneskehandel, men blir  
istedenfor straffeforfulgt som kriminelle.50 Personer som  
blir utnyttet til seksuele formål kan for eksempel også  
oppleve å bli utnyttet til tvangsarbeid eller tvangs- 
tjenester, som for eksempel å selge narkotika for  
gjerningspersoner i tillegg.51 Kvinner som utsettes for  
flere former for menneskehandel er et tema som er under-
kommunisert i Norge.52
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Hvorfor skjer menneskehandel? 
Gjerningspersoner utnytter kvinner fra marginaliserte 
grupper og/eller som har økonomiske utfordringer, føler 
seg isolerte eller maktesløse. Noen kvinner kommer fra 
land preget av naturkatastrofer, konflikt, eller politisk uro, 
og mangler derfor sosiale rettigheter. Gjerningspersoner 
lokker ofte ofrene inn i situasjonen med falske løfter om et 
bedre liv, stabil jobb og inntekt.53 Menneskehandel har høy 
profitt, men lav risiko for gjerningspersoner ettersom de 
selv ikke er direkte involverte i de kriminelle handlingene 
som ofrene blir tvunget til å utføre. Gjerningspersoner 
blir sjelden angitt av ofre, som gjerne frykter potensielle 
konsekvenser  ved  å angi dem, og det er derfor sannsynlig- 
vis store mørketall når det gjelder ofre for menneske- 
handel.54 Kvinner og jenter er også mer utsatte for seksuell  
utnyttelse, vold, husarbeid og tvangsekteskap.55 

Hvordan blir personer rekruttert 
inn i menneskehandel?
Direkte kontakt 
Mange personer har kanskje et inntrykk at menneske-
handel involverer kidnapping av mennesker på åpen gate. 
Dette er som regel ikke tilfellet. Noen kvinner og jenter 
blir oppsøkt på gata av bakpersoner som ønsker å rekrut-
tere dem til tvungen sexsalg.56 Som allerede nevnt inne- 
bærer dette som oftest falske løfter og manipulasjon. 
I noen tilfeller blir andre kvinner/jenter involvert i  
menneskehandel, bedt om å rekruttere andre mot en  
kompensasjon for hvert nye offer. Denne taktikken bidrar 
til å “normalisere” og glorifisere situasjonen for offeret,  
og gjør det dermed enklere å lokke dem inn.57 

Konfliktsituasjoner 
Humanitære kriser og konflikt forsterker menneskers  
sårbarhet, noe menneskehandlere utnytter.58 Mennesker 
på flukt gjør situasjonen enda mer uoversiktlig. Rekrut- 
tering til menneskehandel kan i disse tilfellene skje direkte, 
som for eksempel via væpnede grupper som rekrutterer 
kvinner og jenter inn i seksuelt slaveri, bortfører dem, 
eller tvinger dem inn i tvangsekteskap.59 Andre grupper, 
som kriminelle nettverk, fredsbevarende og militære 
styrker, eller korrupte representanter fra regjeringer, kan 
også være aktører som bidrar til menneskehandel.60 På 
grensestasjoner kan gjerningspersoner utgi seg for å være 
frivillige, og tilnærme seg kvinner og jenter på flukt ved 
å tilby «jobb og husly» i et forsøk på å lokke  dem inn i 
situasjoner som defineres som menneskehandel.61 Natur-
katastrofer kan også føre til at flere kvinner og jenter velger 
å flykte fra det utsatte området. Dermed finner de utrygge 
fluktruter, og risikoen for å bli utsatt for menneskehandel 
øker.62 Kvinner og jenter opplever i større grad diskrimi- 
nering på grunn av kjønnet sitt, noe som gjør at de i større 
grad er utsatt for fattigdom, kjønnsbasert vold og lignende. 
Disse eksisterende sårbarhetene blir dermed styrket  
når naturkatastrofer rammer området de bor i.63 Noen 

kvinner kommer direkte i kontakt med mennesk-
esmuglere i flyktningleirer. I andre tilfeller ender fami-
lier med å selge familiemedlemmer, som oftest døtre, til 
menneskehandlere i et desperat håp om å tjene litt penger 
under krisen.64

Internett
Gjerningspersoner har i stor grad fulgt teknologiske tren-
der for å effektivisere rekruttering til menneskehandel. De 
bruker primært to taktikker i møte med nye ofre på in-
ternett: «fisking» og «jakting». Med «fisking» menes det 
at gjerningspersonen  selv poster et tilbud på en nettside, 
som for eksempel et falskt jobbtilbud, og venter på at ofre 
skal ta kontakt med dem. «Jakting» går ut på at gjerning-
spersonen  aktivt oppsøker mulige ofre , hvor hensikten er 

Kvinner og jenter er 
også mer utsatte for 
seksuell utnyttelse, 
vold, husarbeid og 
tvangsekteskap.
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å etablere en relasjon der offeret blir utnyttet.65 Internett 
har særlig blitt en arena som har gjort det lettere for gjern-
ingspersoner å komme i kontakt med barn.66 Dette skjer i 
større grad ved bruk av personlige sosiale medie-konto-
er, for eksempel Snapchat, Instagram og Facebook eller 
datingapper som Tinder.67 Gjerningspersoner kan også 
få ofre til å rekruttere nye ofre via sosiale medier ved å 
vise fram sin egen  «glamorøse» livsstil. Dette blir særlig 
kvinner og jenter utsatte for.68 Det er heller ikke uvanlig 
at Internett blir brukt til å reklamere for diverse seksuelle 
tjenester og salg av organer.69

Familie & intime partnere  
I noen tilfeller av menneskehandel har offer og gjerning-
sperson en nær relasjon, som familie eller intime partnere. 
Ettersom det ikke trenger å være et kriminelt nettverk in-
volvert, er dette et eksempel på uorganisert menneskehan-
del. Personer som er i en desperat økonomisk situasjon 
kan ende opp med å utnytte egne familiemedlemmer for å 
dekke essensielle utgifter, som for eksempel mat og bolig.70

Noen gjerningspersoner etablerer intime relasjoner for å 
utnytte en annen person i menneskehandel ved bruk av 
fysisk og/eller psykisk vold. Denne taktikken blir gjerne 
omtalt som «The boyfriend-tactic» eller «boyfriending».71 

Dette er en taktikk som primært unge kvinner blir utsatt 
for. Gjerningspersoner går ofte etter personer som er sår-
bare, traumatiserte etter tidligere misbruk, hjemløse, og 
på utkikk etter et bedre liv. Ofrene blir manipulert av 
gjerningspersonen  til å tro at de har et kjærlighetsforhold, 
for å senere å bli isolert fra andre relasjoner. Når gjerning-
smannen har vunnet offerets tillit, blir offeret utsatt for 
menneskehandel.72 

Hvorfor forblir personer i menneskehandel?  
Ofre for  menneskehandel befinner seg ofte i en allerede 
sårbar situasjon, og gjerningspersoner bruker makt, tvang,  
manipulasjon, eller andre former for bedrag for å sikre at 
ofre forblir i denne situasjonen.73  Det kan skje gjennom 
trusler, utpressing, systematisk isolasjon, opprettholdelse 
av avhengighet til dop, eller sikre at offeret føler en form for 
lojalitet overfor gjerningspersonen(e).74 Noen bakpersoner 
bruker også kulturelle og religiøse ritualer  mot ofrene.  
De bruker ofrenes religiøse overbevisningen mot dem for 
å skremme eller manipulere dem til å bli.75 Det er viktig  
å presisere at selv om en person «frivillig» har valgt å gå 
inn i en relasjon med gjerningspersonen, er de fortsatt et 
offer for menneskehandel. 

Hvem blir ofre for menneskehandel? 

Sårbare grupper
Menneskehandel har en klar kjønnsdimensjon. Kvinner 
og jenter er ekstra sårbare som følge av diskriminering og 
mangel på likestilling. Opplevelsen til kvinnelige og man-
nlige ofre for menneskehandel kan ha store variasjoner, 
ettersom de ofte blir trafikkert for forskjellige formål.76 

Noen grupper, for eksempel migrantkvinner og -jenter, 

har større risiko å bli utsatt for menneskehandel. Dette er 
fordi de kan oppleve diskriminering på flere nivåer, som 
for eksempel at det er vanskelig å få seg jobb og dermed en 
stabil inntekt.77

Kvinner og jenter på flukt  
Humanitære katastrofer, konflikter og krig driver menne-
sker på flukt, og kvinner og jenter på flukt er ekstra sår-
bare i møte med menneskehandlere Globalt har kvinner 
og jenter generelt mindre tilgang til utdanning, jobb og 
stabil inntekt.78 Risikoen for menneskehandel øker når 
sårbarhetene til en gruppe blir forsterket. Mennesker på 
flukt mister blant annet tilgangen til helsetjenester og  
utdanning, og beskyttelse av lovverk. De kan ty til farlige 
metoder for å skaffe seg mat og andre forsyninger, som 
kan ha en negativ innvirkning på sikkerheten deres.79

Urfolk 
Urfolk er en gruppe som er uforholdsmessig utsatt for 
menneskehandel, blant annet seksuell vold og utny-
ttelse, som følge av en lang historie med kolonisering og  
assimilering. Urfolkskvinner og -jenter er blant de minst 
anerkjente og beskyttede gruppene for menneskehandel. 
Denne formen for undertrykkelse har ført til at urfolks- 
kvinner og -jenter har mindre tilgang på utdanning,  
befinner seg oftere i ekstrem fattigdom og desperate  
økonomiske situasjoner.80 Urfolkskvinner er særlig ut-
satt for kjønnsbasert vold, ettersom mange opplever  
å bli utsatt for diskriminering.81,82 En artikkel fra 2012 
som undersøkte forholdet mellom menneskehandel og 
urfolkskvinner i Mexico, knyttet landets økonomiske 
utfordringer til økt sannsynlighet for menneskehandel. 
Urfolkskvinner befant seg allerede i en situasjon hvor  
de hadde lite tilgang på utdanning som kunne gi dem 
en stabil jobb og som økte sannsynligheten for at de ble  
involvert med menneskehandlere. Noen familier, for  
eksempel i kommunen Chamula, endte opp med å  
selge døtrene sine i et håp om å bedre familiens økonomi.83

LHBT
LHBT-personer kan også oppleve en form for kryss-
diskriminering knyttet opp til seksuell legning og kjønns- 
identitet, noe som kan gjøre denne gruppen mer sårbar for 
menneskehandel. Noen kan oppleve å bli kastet ut av hjem-
mene sine og mister dermed sin sosiale og økonomiske 
trygghet, mens andre ønsker å unnslippe en situasjon hvor 
de føler seg dårlig behandlet. Gjerningspersoner utnytter 
ofte slike situasjoner for å rekruttere LHBT-personer  inn 
i  menneskehandel.84 Transkvinner har større sannsynlig- 
het for å bli utsatt for kjønnsbasert diskriminering på  
arbeidsmarkedet, noe som kan øke sannsynligheten for  
at gjerningspersoner tilnærmer seg dem og lurer dem inn  
i menneskehandel.85 Transkvinner i Brasil er en gruppe 
som er utsatt for en høy andel hatmotivert vold og har 
en forventet levetid på bare 36 år.  Mange blir tvunget  
ut i prostitusjon i hjemlandet, eller blir smuglet til  
Europa hvor syklusen av vold videreføres og opprettholdes, 
blant annet av klientellet deres.86
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Menneskehandel internasjonalt 
Det finnes en rekke internasjonale samarbeid som arbei-
der forebyggende mot menneskehandel og for å ivareta de 
som blir utsatt for menneskehandel. Internasjonale, regio- 
nale og nasjonale rammeverk varierer i omfang og målene 
de jobber mot, men de har alle til felles at de fremhever  
behovet for å fokusere på kvinner og jenters spesielle situ-
asjon. Å anslå antall utsatte for menneskehandel i verden 
er vanskelig, både fordi alle land har ulike måter å regi- 
strere dette på, men også fordi det antas å være store mørke- 
tall. Den følgende oversikten over internasjonale sam- 
arbeid dekker ikke alt arbeid som er satt i gang for å få slutt 
på menneskehandel, men dekker noen av de mest sentrale.

Handlingsplanen fra FNs Kvinne-
konferanse i Beijing
FNs Kvinnekonferanse i Beijing i 1995 var den siste av totalt 
fire internasjonale kvinnekonferanser som satte nytt lys 
på temaet vold mot kvinner. Beijingkonferansen var et 
tydelig vendepunkt for den globale agendaen for like- 
stilling og har skapt grunnlaget for en lang rekke internas-
jonale initiativer for forebyggelse av vold mot kvinner.87 
Resolusjonen fra denne konferansen inneholder flere 
seksjoner dedikert til arbeid mot menneskehandel, og 
særlig delmål D.3, som skal jobbe mot å “Eliminere han-
del av kvinner og hjelpe ofre for vold på grunn av tvungen 
sexsalg og menneskehandel” er viktig.88

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) arbeider 
mot tvangsarbeid, moderne slaveri og menneskehandel.  
I 1930 kom ILOs første konvensjon om tvangsarbeid,  
som siden da har blitt oppdatert med en rekke tilleggs-
dokumenter som justerer innholdet i tråd med en verden 
som endrer seg og et stadig skiftende arbeidsmarked.89 
I september 2022 publiserte ILO sin nyeste rapport om 
globale estimater for  moderne slaveri.90

Palermoprotokollen
Blant de viktigste internasjonale rammeverkene for arbeid 
mot menneskehandel finner vi FNs Protokoll for å fore-
bygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig 
kvinner og barn, også kjent som ‘Palermoprotokollen.’ 
Denne protokollen kom som et tillegg til FNs Konvensjon 
mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, og er 
juridisk bindende for medlemsstatene.91

Ordet «menneskehandel» er definert i Palermoprotokoll- 
ens Artikkel 3 og er en globalt anerkjent definisjon av 
begrepet.92 Protokollen vektlegger behovet for å vurdere 
spørsmål knyttet opp til kjønn i arbeidet mot menneske-
handel.  179 land i verden har ratifisert Palermoprotokollen, 
i tillegg til Kongo og Uganda, som har signert, men ikke 
ratifisert den.94 Når en stat har signert en protokoll 
viser de intensjon om å oppfylle kravene i innholdet, men 
er ikke juridisk bundet til å gjøre det.95

Europarådets konvensjon om tiltak 
mot menneskehandel 
I Europa er Europarådets Konvensjon om tiltak mot men-
neskehandel blant de viktigste rammeverkene for arbeid 
mot menneskehandel. Denne har tre hovedmål, der det 
første er å “forebygge menneskehandel og samtidig sikre 
likestilling mellom kvinner og menn.”96 Det andre målet 
er “å beskytte menneskerettighetene til personer som er 
ofre for menneskehandel, å utarbeide en helhetlig ramme 
for beskyttelse av og bistand til ofre og vitner som sam-
tidig sikrer likestilling mellom kvinner og menn, samt 
sikre effektiv etterforskning og straffeforfølgning.”97 Den 
skal også “fremme internasjonalt samarbeid om tiltak 
mot menneskehandel.”98 Konvensjonen er ratifisert av alle 
medlemsland i Europarådet, i tillegg til Israel og Belarus. 99 

Den ble ratifisert i Norge i 2007.100

Konvensjonen har et overvåkingsorgan (forkortet til GRE-
TA) som skal følge opp implementeringen av konvensjo-
nen i medlemslandene.101 GRETA publiserer rapporter for  
hvert enkelt medlemsland hvor de adresserer fremgang og 
utfordringer i arbeidet relatert til konvensjonen.102

Organisasjonen for sikkerhet og 
samarbeid i Europa (OSSE)
OSSE har en spesialrepresentant og koordinator for  
bekjempelsen av menneskehandel, som ble innført i  
2003 for å hjelpe medlemsstater til å utvikle og imple-
mentere effektiv politikk for bekjempelse av menneske- 
handel.103 Spesialrepresentanten gjennomfører besøk hos 
deltakende stater for bidra til å øke kapasiteten for  
bekjempelse av menneskehandel, dele anbefalinger 
for videre utvikling og samle inn eksempler på god 
praksis.104 Funnene etter disse besøkene sammen- 
fattes i en landrapport.105 Norge ble sist besøkt av 
representanten i september i 2022 og rapporten vil  
publiseres i løpet av første kvartal av 2023.106

FNs Bærekraftsmål
Norges utviklingspolitikk er basert på FNs bærekraftsmål  
og 2030-agendaen, som er vedtatt av alle FNs medlems- 
land.107 FNs bærekraftsmål er også spesifikt rettet mot  
arbeid mot menneskehandel, og spesielt delmålene 5.2, 
8.7 og 16.2 er relevante for dette arbeidet. Disse formi-
dles henholdsvis som: “Avskaffe alle former for vold mot  
alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære,  
inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre 
former for utnytting”,“Iverksette umiddelbare og effek-
tive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne 
slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene 
for barnearbeid, inkludert rekruttering og bruk av barne- 
soldater, forbys og avskaffes Innen 2025 avskaffe 
alle former for barnearbeid” og “Stanse overgrep,  
utnytting, menneskehandel og alle former for vold og  
tortur mot barn.”108
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FNs Kvinnekonvensjon
Konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminer-
ing av kvinner er ratifisert av 189 land i verden109 og ble 
ratifisert av Norge i 1981.110 Denne konvensjonen skal sikre 
kvinners likestilling og sørge for avskaffelse av diskrimi-
nering av jenter og kvinner verden over. Konvensjonens 
artikkel 6 er spesifikt rettet mot arbeid for å forhindre 
menneskehandel av kvinner og mot utnyttelse av kvinner 
i tvungen sexsalg.111

Ouagadougou-handlingsplanen
Handlingsplanen for å bekjempe menneskehandel, sp-
esielt av kvinner og barn, også kalt Ouagadougou-han-
dlingsplanen, er et samarbeid mellom EU og den afrikan-
ske union (AU).112  Denne handlingsplanen fra 2006 er et 
videre arbeid fra de internasjonale instrumentene som 
allerede er på plass for bekjempelse av menneskehandel, 
og setter fokus spesielt på menneskehandel i Afrika. Oua-
gadougou-handlingsplanen understreker også viktighet-
en av å sette søkelys på den spesielle situasjonen kvinner 
og barn er i, på bakgrunn av at de er mer sårbare for å bli 
utnyttet.113

Den interamerikanske menneske-
rettighetskommisjonen
Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen 
vedtok i 2019 de Interamerikanske prinsipper for men-
neskerettigheter for alle migranter, flyktninger, statsløse 
personer, og ofre for menneskehandel for å utdype de 
internasjonale retningslinjene for arbeidet for å ivareta 

rettighetene til de nevnte gruppene.114 I disse prinsippene 
understrekes viktigheten av å sørge for at identifiserte ofre 
for menneskehandel ikke på nytt blir utsatt for utnytting 
ved senere anledninger, såkalt ‘reviktimisering.’115 Prin-
sippene understreker også betydningen av at rettssystemer 
tar i betraktning kjønnsperspektivet i rettsprosessene for 
antatte ofre for menneskehandel.116

Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN)
ASEANs Konvensjon mot handel med mennesker, spesielt 
kvinner og barn, har som formål å “forebygge og bekjem-
pe menneskehandel, spesielt mot kvinner og barn, og å 
sikre rettferdig og effektiv straff for menneskehandlere; 
beskytte og hjelpe ofre for menneskehandel med full  
respekt for deres menneskerettigheter”; og “fremme sam- 
arbeid mellom partene for å nå disse målene.”117 Det er 
utarbeidet en handlingsplan for konvensjonen som frem-
hever behovet for internasjonalt samarbeid og regionale 
tilnærminger for å oppnå suksess i arbeidet.118

Det finnes en 
rekke internasjonale 
samarbeid som 
arbeider forebyggende 
mot menneskehandel 
og for å ivareta de 
som blir utsatt for 
menneskehandel.
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Menneskehandel i Norge
Gjerningen ‘menneskehandel’ er nedfelt i Norges straffe- 
lov §257 og §258, og omhandler henholdsvis menneske-
handel og grov menneskehandel.119 Definisjonene av disse 
er basert på Palermoprotokollens definisjon av menneske-
handel og kan straffes med henholdsvis inntil 6- og 10-års 
fengsel.120

Regjeringens handlingsplan 
mot menneskehandel
Den gjeldende handlingsplanen mot menneskehandel  
ble publisert i 2016 under daværende statsminister Erna 
Solberg.121 Handlingsplanen ble utviklet med innspill fra 
relevante myndigheter og organisasjoner, og har som  
hovedmål å bedre koordineringen av arbeid mot  
menneskehandel mellom frivillige organisasjoner og  
offentlige myndigheter.122 Regjeringen Støre har ikke 
varslet utarbeidelse av en ny handlingsplan.

Oversikt over situasjonen i Norge
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 
(KOM) utarbeider årlig en tilstandsrapport for å gi oversikt 
over situasjonen omkring menneskehandel i Norge.123  
De rapporterte i 2021 om til sammen 197 voksne antatte 
ofre som har mottatt hjelp fra bo og-/eller oppfølgings- 
tiltak.124 Dette er en nedgang fra året før på over 20%.  
Av disse 197 var 149 kvinner.125 ROSA (Reetablering 
- Oppholdssteder - Sikkerhet - Assistanse) arbeider for  
“å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nød- 
vendig bistand og informasjon” til personer over 18 år i 
Norge som er utnyttet i menneskehandel.126 De opererer 
også den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel.127

KOM rapporterer at det i 2021 totalt var 29 anmeldelser 
for menneskehandel i Norge.128 Dette er det laveste tallet 
de siste fem årene og reflekterer også ROSAs rapportering 
om nedgang i antall telefoner til den nasjonale hjelpe-
telefonen i 2021.129 I følge ROSA kan en delårsak til ned-
gangen være effekten av tiltak i forbindelse med pande-
mien, deriblant strenge innreiserestriksjoner, men også 
at bistanden som tilbys i dag oppleves som “uforutsigbar, 
utrygg og utilstrekkelig” og er lite tilpasset de reelle behov- 
ene de utsatte har.130 KOM rapporterer også at “flere av  
bo- og oppfølgingstiltakene vurderer at det er sammen-
heng mellom nedgangen i antall nye identifiserte ofre de 
siste årene og bistanden som tilbys.”131 Samtidig har det 
vært vanskelig å gjennomføre tilsyn på arbeidsplasser  
der menneskehandel kan forekomme under korona- 
pandemien, og Arbeidstilsynet gjennomførte ingen  
fysiske tilsyn i renholdsbedrifter i 2020. 132  

Straffefritaksbestemmelsen
Personer som er utsatt for menneskehandel har krav på 
å få vurdert straffefritak dersom det kommer frem at de 
har begått kriminelle handlinger.  Det vil si, dersom et  

offer for menneskehandel også har begått kriminelle  
handlinger,133 har de rett til å få vurdert frihet fra å bli 
straffet for disse handlingene på bakgrunn av at de kan 
ha blitt tvunget av bakpersoner til å begå de. I praksis 
benyttes denne bestemmelsen lite konsekvent, og ifølge 
KOM-rapporten er det “lite kunnskap om hvordan og 
hvor ofte bestemmelsen praktiseres, det finnes ikke en 
enhetlig fortolkning av bestemmelsen i rettsapparatet, og 
ulike former for kriminelle handlinger utøvd under tvang 
tillegges ulik verdi.”134

Refleksjonstid/
oppholdstillatelse
Ofre for menneskehandel i Norge er i de fleste tilfeller 
utenlandske statsborgere.135 Spørsmål om oppholds- 
tillatelse blir derfor sentrale i deres rettighetsbilde og for 
den oppfølgingen de kan få som identifiserte eller mulige 
ofre. For antatte ofre er alternativene for lovlig opphold 
i Norge en refleksjonsperiode på seks måneder og/eller 
begrenset oppholdstillatelse.136 Refleksjonsperioden har 
ikke mulighet for fornyelse, mens begrenset oppholds- 
tillatelse på inntil 12 måneder har mulighet for fornyelse.137 
Formålet med disse ordningene er å sørge for at offeret 
skal eller har brutt med miljøet bak menneskehandelen og 
sørge for straffeforfølgelse av bakpersoner.138 

Anbefalinger til Norge - 
GRETA & ROSA
Årsrapporten fra GRETA ble publisert i juni i 2022 og har 
går  gjennom styrker og svakheter med Norges innsats 
i å bekjempe menneskehandel. Årsrapporten anbefaler 
Norge å sikre et bedre identifiseringsapparat for offentlige 
instanser, slik at mulige ofre lettere blir plukket opp tidlig-
ere i prosessen og dermed unngå at mulige ofre blir straffe-
forfulgt.139 I tillegg anbefaler GRETA at Norge styrker sitt 
internasjonale samarbeid, blant annet for å lettere kunne 
straffeforfølge bakpersoner.140 De anbefaler videre norske 
myndigheter å bedre informere ofre for menneskehandel 
om sine rettigheter, samt sikre at de får tilbud om gratis 
juridisk hjelp.141 Årsrapporten til ROSA understreker at 
utfordringene til Norge ligger på et systemnivå. Det vil  
si at ROSA  anbefaler norske myndigheter å styrke koor-
dineringen mellom offentlige instanser, samt sørge for 
at ofre ikke blir straffeforfulgt for kriminelle handlinger  
de har utført under tvang. Derfor er det viktig å imple-
mentere et menneskerettighetsperspektiv innsatsen mot 
menneskehandel.142
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Krav til norske myndigheter
 
Menneskehandel er alvorlige lovbrudd som får store kon-
sekvenser for individidet og samfunnet. Internasjonalt 
er den vanligste formen for menneskehandel utnyttelse 
til prostitusjon  og andre former for seksuell utnyttelse 
(50 prosent).143 Av disse er en overvekt av ofrene kvinner 
og jenter (UNODC). Totalt utgjør kvinner og jenter ca. 
65 prosent av alle identifiserte ofre for menneskehandel  

(UN).144 Utnyttelsen foregår på tvers av landegrenser. En 
bekjempelse av menneskehandel  krever derfor tiltak fra 
norske myndigheter både på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. Menneskehandel representerer et alvorlig brudd 
på kvinner og jenters menneskerettigheter. Derfor setter 
FOKUS søkelyset på menneskehandel i årets 16-dager 
kampanje mot vold mot kvinner. 

Krav til norske myndigheter:
■ Menneskehandel må forebygges slik at kvinner og jenter ikke blir trafikkert. 

Norske bistandsmidler må derfor støtte kvinneorganisasjoners arbeid med å bistå 

og beskytte ofre for menneskehandel i opphavslandene for menneskehandel. 

■ Ofre for menneskehandel må bli identifisert, og terskelen for å bli identifisert 

må være lav. Utsatte for menneskehandel har ofte liten tiltro til offentlige myndig-

heter. For å sikre en lav terskel for identifisering, må en nasjonal identifiserings-

mekanisme derfor være i regi av hjelpeapparatet og ikke offentlige myndigheter.  

Videre må aktører som med stor sannsynlighet kommer i kontakt med ofre for 

menneskehandel, skoleres i identifisering av ofre for menneskehandel. Sentrale 

aktører er politi, personell i grensekontrollen og helsepersonell. 

■ Norge må ivareta ofre for menneskehandels rettssikkerhet. Kompetanse må 

sikres i alle ledd i straffesakskjeden, og det må gis tilstrekkelige midler til straffe-

forfølgning. Politiet må overholde sin identifiseringsplikt slik at ofre for menneske- 

handel blir identifisert og ikke behandlet som illegale migranter og sendt ut av 

landet med fare for retrafikkering. Norge må sikre at straffefritaksbestemmelsen 

overholdes. Det vil si at ofre for menneskehandel ikke skal dømmes og fengsles 

for straffbare handlinger som de har blitt tvunget til mens de var i en utnyttelses-

situasjon. 

■ Vi krever at norske myndigheter utreder og igangsetter et helhetlig utformet 

Exit-program for ofre for menneskehandel. Ofre for menneskehandel må få opp-

hold i Norge og få tilgang på tilrettelagt skolegang, arbeid og helsetilbud.

■ Det må utarbeides en ny handlingsplan mot menneskehandel som forplikter 

regjeringen og som det følger ressurser med til å bekjempe menneskehandel. 
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