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Forord
Audiens hos kongen
I november ble ROSA-prosjektet invitert til audiens på Slottet hos H. M. Kong Harald, sammen med to kvinner ROSA bistår
fra Nigeria og Bulgaria. De fikk fortelle om hvordan de opplevde livet i prostitusjon, og hvordan det var å bryte ut av
menneskehandel og livet etterpå. I tillegg fikk Kong Harald innsikt i ROSA og krisesentrenes arbeid med å bistå ofre for
menneskehandel.
Det var en stor dag for kvinnen fra Nigeria. Kongen hadde allerede spilt en rolle i hennes menneskehandelshistorie. I 2008
ble hun stoppet av politiet i prostitusjonsstrøket, og til tross for at politiet burde ha skjønt at hun var et offer for
menneskehandel, ble hun bøtelagt for å ha oppgitt falsk identitet og adresse. Hun kunne verken lese eller skrive. Da hun noen
år senere ba om hjelp fra ROSA, mottok hun et brev med innkalling til soning siden boten var ubetalt. I 2013 ble hun etter
iherdig innsats av ROSA benådet av Kongen i Statsråd. «Dette er den største oppreisning jeg kunne ha fått» var hennes
reaksjon på at hun var invitert til audiens hos Kongen.
Det var også en stor dag for kvinnen fra Bulgaria, som fikk fortelle om hvor vanskelig det hadde vært å være i prostitusjon
med vold og overgrep. Hun fikk også fortalt om at hun gikk på norskkurs, og at hun gledet seg til den dagen hun skulle få en
jobb i Norge og legge livet i prostitusjon bak seg.
Vi vet at det er mange som ber om audiens hos Kongen. ROSA setter derfor stor pris på at H.M. Kong Harald prioriterte å
møte to ofre for menneskehandel. Dette er kvinner som har vært tvunget til å selge sex i gatene like ved slottet, som har vært
redde og ensomme og ikke minst usynlige. Kong Harald har bidratt til å synliggjøre kvinner utnyttet i menneskehandel. Vi
håper det norske samfunnet vil være i stand til å vise den samme interesse og åpenhet.
Årsrapporten gir en oversikt over ROSA sitt arbeid i 2014. ROSA ønsker å takke alle de ansatte på de 22 krisesentrene i
Norge som har bistått kvinner utsatt for menneskehandel i 2014. Vi vil også få takke for godt samarbeid med ansatte hos de
eksterne samarbeidspartnerne som har bistått ROSA.

Mildrid Mikkelsen

Leila Langdalen Sbai

Daglig Leder ROSA

Informasjonsrådgiver ROSA
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Innledning
ROSA-prosjektet, som står for reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse, ble
opprettet 1. januar 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i Norge.
Krisesentersekretariatet er en paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge, og teller pr. dags
dato 24 medlemssentre. Sekretariatet ble i 2005 gitt et mandat av Justis- og
politidepartementet til å gjennomføre et prosjekt, i første omgang for ett år. Mandatet er å
koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner
over 18 år utnyttet i prostitusjon i menneskehandel i henhold til Europarådskonvensjonens
artikkel 4, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte.
ROSA er i 2014 fortsatt drevet som et prosjekt.

Norge lanserte i desember 2010 sin fjerde handlingsplan mot menneskehandel:Sammen mot
menneskehandel. Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014)”. I tiltak 15
er ROSA-prosjektet gitt tillit til å fortsette å bistå ofre for menneskehandel ut 2014. ROSA ble
evaluert i 2008 og rapporten konkluderte med at ROSA prosjektet var vellykket og at arbeidet
burde videreføres.

Palermoprotokollen er en tilleggsprotokoll om menneskehandel i FNs konvensjon mot
grenseoverskridende organisert kriminalitet. Den ble vedtatt i desember 2000 og trådte i kraft
i 2003. Norge ratifiserte konvensjonen samme år. Formålet med Palermoprotokollen er å
forebygge og bekjempe menneskehandel, spesielt handel med kvinner og barn, samt beskytte
ofrene med full respekt for deres menneskelige rettigheter. Protokollen etablerer et juridisk
samarbeid over landegrenser og møter den globale menneskehandelen med en global
reaksjon.
I februar 2008 ratifiserte Norge Europarådskonvensjonen mot menneskehandel av 3.mai
2005, hvor formålet var å sikre iverksettelsen av flere konkrete tiltak mot menneskehandel.
Den 1.mai samme år trådte konvensjonen i kraft. I Europarådskonvensjonen signerer
medlemsstater også under på at de vil underlegge seg frivillig kontroll av et uavhengig
overvåkingsorgan, kalt "GRETA". GRETA skal påse at statene oppfyller sine forpliktelser i
henhold til konvensjonen. Deres rapport og kommentarer ble lagt frem våren 2013. ROSA er
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enig i rapportens konklusjoner om at straffene må økes og at politiet må bli bedre på å
identifisere ofre for menneskehandel, i tillegg til at ofrene ikke skal bli straffeforfulgt.
I januar 2010 trådte lov om kommunale krisesentertilbud i kraft. Krisesenterloven fastslår at
kommunene skal sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold
i nære relasjoner. I lovens forarbeider presiseres det at krisesentertilbudet skal inkludere ofre
for menneskehandel og et eget tilbud til utsatte menn.
ROSA har blitt berørt av denne nye loven ved at vi tilbyr kvinner utsatt for menneskehandel
et trygt sted å bo på et av landets krisesentre. Lovendringen endret finansieringsordningen for
krisesentrene, og gjorde kommunene 100 % ansvarlige for å finansiere et krisesentertilbud til
sine innbyggere. En konsekvens av loven er at flere krisesentre har fått pålegg fra sine
kommuner om å kutte i sine budsjetter, og flere sentre har forsøkt å etterkomme kravene ved å
nedbemanne og forsøke å korte ned botiden for utsatte kvinner og deres barn. Dette påvirker
også krisesentrenes arbeid med å bistå ofre for menneskehandel, da kvinner som bor i regi av
ROSA har behov for tett og omfattende oppfølgning. Langsomme prosesser hos politi og
utlendingsforvaltning gjør at botiden på et krisesenter for kvinnene blir lang, for noen opptil
flere år.
Loven om et krisesentertilbud er kjønnsnøytral, og dette innebærer at kommunene skal ha et
tilbud til menn utsatt for vold i nære relasjoner og ofre for menneskehandel. Gjennom 2014
har ROSA erfart at det å tilby menn utsatt for menneskehandel et egnet sted å bo og daglig
oppfølging, er en utfordring. Vi kan tilby menn utsatt for menneskehandel og seksuell vold et
egnet botilbud på et krisesenter. ROSA mottar henvendelser om og fra menn utnyttet i
tvangsarbeid eller tvangstjenester, men denne gruppen kan vi ikke bistå. Denne gruppen har
samme rettigheter som alle identifiserte ofre for menneskehandel, men ROSA erfarer at det
ikke finnes et annet kompetent, trygt og døgnåpent botilbud vi kan henvise dem til.
Interessen for og kunnskapen om ROSA-prosjektet og temaet menneskehandel har økt jevnt
siden oppstart. I 2014 erfarer ROSA en jevn pågang av forespørsler om foredrag hvor vi gir
informasjon og deler erfaringer fra prosjektet. Henvendelsene kommer fra statlige og
kommunale institusjoner og myndigheter, frivillige organisasjoner, høyskoler og universiteter,
nasjonalt og internasjonalt.
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Sammendrag


I 2014 mottok ROSA 139 førstegangshenvendelser om og fra mulige ofre for
menneskehandel



Av disse 139 henvendelsene til ROSA var 6 henvendelser om menn



Av de 139 henvendelsene var det 41 kvinner som tok imot bistand fra ROSA og 1
mann



6 kvinner oppgir ved henvendelse at de er gravide



2 kvinner har med ett eller flere mindreårige barn ved henvendelse



I 2014 var det totalt 4 barn i følge med mor ved henvendelse



7 kvinner oppgir at de har barn i hjemlandet



Nasjonalitetene til personene som henvendte seg i 2014 viser at kvinner fra Nigeria
utgjør den største gruppen



Alder på personene som tok i mot hjelp fra ROSA varierer fra 18 år til 55 år. Den
største gruppen utgjør 25-28 år.



17 kvinner i ROSA har anmeldt forholdet til politiet i 2014



Ulik oppholdsstatus gir fortsatt noen variasjoner i tilgang til helsehjelp, livsopphold og
sosiale aktiviteter for kvinner i ROSA, men vi ser en bedring ved at kvinner på
refleksjon nå får tilgang til fastlege ved at de kan få oppholdskort og personnummer



ROSA dekker utgifter til ulike sosiale tiltak for kvinner som i henhold til
oppholdsstatus ikke har rett på det, spesielt populært er trening og norskundervisning.



ROSA synes det er spesielt viktig å dekke kursutgifter til kvinner som ikke kan lese
eller skrive, som ønsker skolegang



Alle kvinner som bor på Østlandet i regi av ROSA, får tilbud om negledesignutdannelse i Adora-prosjektet



Kvinner ROSA kommer i kontakt med har ofte reist via flere europeisk land, og en del
av disse omfattes av regelverket i Dublin II forordningen, noe som skaper utfordringer
i det å bistå kvinnene og deres barn



Kvinner som innvilges opphold i Norge, opplevde i 2014 ulike utfordringer med å
oppfylle kravet om å skaffe seg gyldige identitetsdokumenter, noe som igjen får
konsekvenser for prosessen med bosetting og livet videre i landet



Rosa opplevde igjen i 2014 at ingen menneskehandelssaker (utnyttelse i prostitusjon)
ble ført for domstolene i Oslo
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Nettverksarbeid og informasjon

ROSAs vårseminar på Sundvolden Hotell 2014

ROSA seminarer
ROSA skal i henhold til gitt mandat arrangere seminarer for ansatte på krisesentrene og våre
samarbeidspartnere to ganger i året, for å gi økt kunnskap om tema menneskehandel og
utveksle informasjon. I 2014 arrangerte Rosa to seminarer. Vi mottar gode tilbakemeldinger
fra de ansatte på krisesentrene og øvrige deltagere vedrørende våre seminarer. De forteller at
de ulike foredragsholdere vi har invitert hvert år, gir dem ny kunnskap og at seminarene
oppleves som høyst relevante for deres arbeid med å bistå kvinner i ROSA. På programmet i
2014 hadde vi mange kunnskapsrike foredragsholdere. Våren 2014 deltok blant annet Simon
Häggström ved politiet i Stockholm. Han delte av politiets erfaringer om hvordan de
kriminelle nettverkene i Sverige fungerer. Vi fikk også innblikk i erfaringer politiet i
Stockholm har gjort seg i møte med kvinner i prostitusjon, arbeidsmetoder og samarbeid med
hjelpeapparatet. Advokatene Gunnhild Vehusheia og Gro Wildhagen fortalte om hvilke
rettslige og praktiske utfordringer vi står ovenfor i domfellelser av menneskehandelssaker, og
hvordan krisesentrene kan bidra inn i denne prosessen. Andreas Kotsadam, postdoktor ved
Økonomisk institutt, og Overlege Boris von Hof, spesialist i psykiatri, bidro med spennende
innlegg fra sine fagfelt. På høstseminaret var temaet sexkjøpsloven etter evalueringen. ROSA
hadde blant annet invitert Ingeborg Rasmussen, Daglig leder Vista Analyse, til å fortelle om
evalueringen av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Vi fikk også høre innlegg fra Jan
Austad om arbeidet framover etter evalueringen.
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Informasjonsarbeid
Vi får stadig henvendelser fra ulike organisasjoner og etater fra både inn- og utland med
forespørsel om å dele erfaringer og kunnskap fra ROSA sitt arbeid. Det var i 2014 en stor
geografisk spredning når det gjelder våre foredrag for offentlige myndigheter og frivillige
organisasjoner/foreninger nasjonalt og internasjonalt. ROSA forsøker å imøtekomme alle
henvendelser vi får, men ser det er vanskelig å kunne delta på alt da vi kun er to ansatte som
arbeider for prosjektet.

Nasjonal deltakelse
Nasjonalt har ROSA i 2014 blitt invitert til å delta og fortelle om vårt arbeid hos politiet, i
lokale offentlige og private samarbeidsforum og på krisesentrene. I tillegg har ROSA fått flere
besøk fra inn- og utland, både fra statsinstitusjoner og frivillige organisasjoner som jobber på
feltet. Nedenfor følger en kortfattet oversikt over vår aktivitet i 2014.

Politihøgskolen i Oslo

Foredrag nasjonalt
 Innlegg om ROSA og menneskehandel på Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb sitt 8.
mars-arrangement
 Foredrag om menneskehandel og sexkjøpsloven for Kvinneinitiativet i Trondheim
 Foredrag om sexkjøpsloven i Bergen. Arrangør var LO i Bergen, FO, Kvinnefronten,
politiske ungdomsorganisasjoner med flere
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 Internasjonalt Seminar i Tromsø inviterte ROSA til å holde foredrag om
menneskehandel og sexkjøpsloven
 Innlegg på møte i Stortinget om hvordan vi sammen kan lage et best mulig tilbud for å
hjelpe flere ut av prostitusjon
 Foredrag om ROSA sitt samarbeid med politiet på fagdag for politistudenter ved
Politihøgskolen i Oslo
 Foredrag om ROSA sitt samarbeid med politiet på fagdag for politistudenter ved
Politihøgskolen i Kongsvinger
 ROSA ble for sjette gang invitert til å holde en forelesning i forbindelse med
Journalisthøyskolen i Oslos fagdag. Temaet var kriminaljournalistikk og
menneskehandel i media
 Inlegg om hvordan få kvinner ut av prostitusjon på Globaliseringskonferansen 2014
 Innlegg om hvordan få kvinner ut av prostitusjon avholdt på møte i regi av
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
 ROSA holdt foredrag på den internasjonale dagen mot vold mot kvinner i Trondheim.
Arrangør var LO, FO med flere
 ROSA holdt appell ved oppstart av Freethem Norge
 Foredrag for Oslo Legevakt og delegasjon fra Estland på Politihuset i Oslo i
forbindelse med opprettelse av overgrepsmottak i Estland
 ROSA holdt foredrag om voldsutsatte kvinner og barn på krisesentrene, og hadde
omvisning på Oslo krisesenter for delegasjon fra Estland
 ROSA holdt innlegg om erfaringer fra overgrepsmottaket i Oslo, og hvordan ROSA
arbeider
 Innlegg på ROSAs eget seminar i samarbeid med Kristin Berntsen fra Oslo krisesenter
og en tidligere ROSA kvinne

Møteaktivitet nasjonalt
Det blir ofte mye møtevirksomhet i løpet av ett år, og ROSA har vært aktive også i 2014.
Nedenfor følger en oversikt over hvem vi har hatt regelmessig møter med 2014, som har
betydning for vårt arbeid.
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Møter nasjonalt
 ROSA hadde møter med representanter fra den amerikanske ambassaden i Oslo om
rapporten «Trafficking in Persons» for 2014
 ROSA møtte med representanter for European Women`s Lobby sitt sekretariat i
Brussel om menneskehandel og sexkjøpsloven
 ROSA hadde møte med Vista Analyse vedrørende evalueringen av sexkjøpsloven
 Møte i Justisdepartementet om evalueringen av sexkjøpsloven
 Samarbeidsmøte med politiet ved Oslo Politidistrikt
 Møte med politiet fra Calgary, Canada
 Møte ved den amerikanske ambassaden med TIP- ambassadøren
 Møte med representant for Høyre om bistand til ofre for menneskehandel
 Møte med representant med ansvar for menneskehandel i Frelsesarméen
 ROSA hadde møte med stortingsrepresentant fra KRF og rådgivere om ROSAs arbeid
 Møte i KOM om evalueringen av sexkjøpsloven og erfaringer fra et asylmottak med
enslige mindreårige i Danmark
 Samarbeidsmøte med IOM Norge


Flere møter i Politidirektoratet om framdrift i samarbeidsprosjektet finansiert av EØSmekanismen i Romania. Deltakere fra Norge var ROSA, Nadheim og Oslo krisesenter

 ROSA hadde møte på Nadheim sammen med Oslo Krisesenter for å forberede tur til
Romania
 Møte med representanter fra Amnesty Internationals kontor i London om
menneskehandel og prostitusjonslovgivning i Norge
 ROSA hadde møte med Oslo krisesenter vedrørende ROSAs nye dataprogram, og om
i hvilken grad Oslo Krisesenter også kunne ta i bruk dette.
 ROSA er medlem av inntaksgruppen til Lauras Hus, hvor det diskuteres hvem som
skal flytte inn og annen relevant informasjon. I 2014 har det ikke vært møter i
inntaksgruppen
 ROSA har månedlige samarbeidsmøter med ADORA- prosjektet, hvor vi får løpende
oppdateringer og informasjon om kvinnenes deltagelse fra prosjektleder.
 ROSA har faste samarbeidsmøter med Oslo Krisesenter, dette fordi de bistår ROSA
tettere enn andre sentre ved at de har ansvaret for den døgnåpne ROSA- telefonen på
kvelder, i helger og på helligdager
 Rosa var i audiens hos Kong Harald på slottet 7. november 2014
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 ROSA hadde møte med de ansatte og beboere på Bodø krisesenter i Bodø

Internasjonal deltagelse
ROSA ser at kontakt med hjelpeorganisasjoner i andre land er viktig for å utveksle kunnskap,
informasjon, erfaringer og å bistå hverandre på tvers av grensene om nødvendig. Det globale
aspektet ved denne formen for kriminalitet nødvendiggjør at man kjenner til hverandre og vet
hvem man skal kontakte ved behov. Dette kan være aktuelt i saker hvor kvinner returneres til
hjemlandet eller første land hvor de skal søke asyl. For å kunne gi god nok informasjon til
kvinnene, er det viktig at vi har relevant kunnskap om hvilke tiltak som finnes i de respektive
land. Det er også viktig å delta i internasjonalt samarbeid som forsøker å bygge strukturer,
rutiner og fremme rettigheter for ofre for menneskehandel uavhengig av deres nasjonalitet.

Litauen

Internasjonale innlegg
 Foredrag om bistand og beskyttelse av ofre for menneskehandel - seminar for
representanter for politi, hjelpeapparat og sosialtjeneste i Vilnius og Kaunas i Litauen
 Foredrag om ROSA og krisesentrenes arbeid med menneskehandel på Nordisk
Kvinner Mot Vold

Internasjonale møter
 ROSA hadde møter med hjelpeapparatet i Danmark
 ROSA deltok på konferansen- Nordiske kvinner mot vold i København
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 Møter med hjelpeapparat, lokale myndigheter, politi og påtalemyndigheter i Torino og
Roma i forbindelse med studietur til Italia
 Deltok i norsk delegasjon på konferanse i regi av Nordisk Ministerråd avholdt i
Tallinn. Temaet var «Recruitment, Identifications, Support for Victims»
 ROSA, Nadheim og Oslo krisesenter hadde avklaringsmøte med ANTIP i Romania
om videre framdrift i samarbeidsprosjektet finansiert av EØS- mekanismen i Romania

Øvrige møter- Forskere og studenter
 Intervju med forsker fra Rokkansenteret i forbindelse med forskningsprosjektet på
kvinner i prostitusjon fra Nigeria
 Intervju med forsker fra Fafo i forbindelse med doktorgradsavhandling på kvinner i
prostitusjon og helse
 Intervju i forbindelse med NOVAs kartlegging av situasjonen til utenlandske personer
som tigger
 Intervju i forbindelse med evalueringen av sexkjøpsloven
 Intervju til bok om au-pairordningen
 Bistå i møter med NAV, prostitusjonsgruppene, utlendingsmyndigheter,
bosettingsmyndigheter og andre offentlige kontorer og private organisasjoner.
 Identifiseringssamtaler med kvinner og advokat
 Deltagelse som støtteperson ved rettslige avhør
 Støtteperson ved politiavhør
 Støtteperson i møte om retur hos IOM
 Fagvitne i menneskehandelssak i Bergen
 ROSA var på mottakelsen ved den Amerikanske ambassadørboligen når justisminister
Mr. Eric H. Holder besøkte Norge
 Besøk av studenter ved Diakonhjemmets Høgskole
 Besøk av sosionomstudenter ved Høgskolen i Oslo
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Seminarer – Jubileer

Leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl og seniorrådgiver Lone Alice Johansen

 ROSA deltok på KOMs seminar om «den vanskelige samtalen»
 Deltagelse på Indre Østfolds 30 års jubileum
 Feiring av leder i Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl som ble 60 år
 ROSA deltok på Nadheims fagseminar i Tøyenkirken
 Krisesentersekretariatet hadde sitt årlige årsmøte
 Nordisk Konferanse i København
 Lauras hus hadde innflyttingsfest og 5 års jubileum
 IOM holdt konferanse der temaet var retur og reintegrering
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ROSA i media og på nett
Retriever Analyse er et medieovervåkingsprogram som Krisesentersekretariatet abonnerer på.

I 2014 er det 106 treff i media på søkeordene ROSA-prosjektet, 19 treff på media i
papirutgave og 87 web-treff. Det er 94 treff på Mildrid Mikkelsen, daglig leder av ROSA og
20 treff på Informasjonsansvarlig Leila Langdalen Sbai. Statistikken for ROSA sine
hjemmesider for 2014 viser at i løpet av året har 27575 besøkende har vært innom 228584
sider på nettstedet www.rosa-help.no. Flere av de besøkende er registrert fra andre land enn
Norge.
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ROSA og Facebook

ROSA har fått tilbakemeldinger fra landets krisesentre om at de ønsker mer oppdatert
informasjon om ROSAs aktiviteter. I den forbindelse fant ROSA ut at vi gjerne ville opprette
en facebook- side. ROSA har fått mange gode tilbakemeldinger på dette, og er svært fornøyd
med at vi allerede har 520 liker. Vi tror at dette er en god måte å nå ut til et større publikum,
og at informasjonsarbeidet ROSA gjør blir mer tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og
andre interesserte.
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Samarbeid med andre instanser

Fra Nordisk Kvinnekonferanse

ROSA og krisesentrene
I 2014 kan ROSA rapportere om daglig god og tett dialog på telefon og mail med cirka 30
ansatte på 22 krisesentre, som bistår kvinner som er ofre for menneskehandel. Dette er en
økning fra 2013. Dialogen omhandler ofte spørsmål om økonomiske og helserelaterte
rettigheter kvinnene har eller ikke har i forhold til regelverk i NAV og UDI. Andre ting er de
ansattes behov for råd og veiledning i forbindelse med oppfølging av beboere. I henhold til
ROSA sitt mandat har ROSA ansvar for å tilby ansatte på krisesentrene som bistår ROSA,
kompetanseheving gjennom rådgivning, informasjon, seminarer og kurs om menneskehandel.
Det har vært økt deltagelse fra Region Nord i 2014.

Krisesentrene erfarer at det er ressurskrevende å følge opp kvinner ofre for menneskehandel i
det daglige. Dette gjelder helse, rettigheter, kunnskap om utlendingsfeltet og rettsapparatet.
ROSA får ofte bekymrede tilbakemeldinger fra sentrene om utfordringer som følger av
manglende ressurser for denne gruppen. ROSA vil fremheve at selv med knappe ressurser så
utfører ansatte på krisesentrene omfattende oppfølging av kvinnene. ROSA erfarer at den
brede erfaringen og kunnskapen de ansatte innehar om vold og traumereaksjoner gjennom
mer enn 30 års arbeid, er høyst relevant i arbeidet med å bistå kvinner utsatt for seksuelle
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overgrep i menneskehandelen. Tilbakemeldinger vi får fra kvinnene som har bodd på de ulike
krisesentrene er i hovedsak positive. For mange kvinner blir kontaktpersonen på krisesenteret
som et familiemedlem eller nær venn, og mange holder kontakten også etter at de er innvilget
opphold i Norge og flyttet ut i egen bolig. Kvinner som ikke får bli i landet, og som reiser til
sitt hjemland, mister krisesenteret ofte kontakten med etter en tid.

ROSA, Nadheim og Kirkens Bymisjon
ROSA har et godt og tett samarbeid med Kirkens Bymisjons oppsøkende prostitusjonsteam på
gata og i leiligheter, så som Nadheim i Oslo, Prosjekt FRI i Bergen og Albertine i Stavanger.
Den tillitten og kontakten de oppsøkende får etter mange års arbeid, er en viktig forutsetning
for at kvinnene skal tørre å møte og eventuelt ta imot hjelp fra ROSA. Nadheim, Kirkens
Bymisjons prostitusjonsenhet i Oslo, tilbyr utsatte kvinner individuell samtale og teknikker i å
håndtere søvnproblemer og å forstå ulike former for angst. Tilbudet er ikke ment for personer
som har store psykiatriske hjelpebehov.

ROSA og PRO Sentret
ROSA har et godt samarbeid med PRO Sentret, et kommunalt lavterskeltilbud til personer i
prostitusjon i Oslo. PRO Sentret tilbyr gratis helseundersøkelse, mat og/eller samtale med
sosionom. På samme måte som Nadheim, er den tillitten de ansatte på PRO Sentret får hos
kvinnene viktig når de søker informasjon om hjelp fra ROSA.

ROSA og advokatene
Alle som blir identifisert som mulige ofre for menneskehandel har rett til 3 timers juridisk
veiledning av en bistandsadvokat for å vurdere en mulig anmeldelse av sin menneskehandelsak. Vi har siden prosjektets oppstart erfart at advokatene, ved bruk av tolk, ofte bruker mer
enn de tilmålte 3 timene i slike saker. Derfor har Justisdepartementet gitt Fylkesmannen
myndighet til å godkjenne flere timer etter søknad fra advokat.
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ROSA og Politiet

Fra politihøgskolen i Kongsvinger

ROSA har i 2014 hatt et godt samarbeid med spesialenhetene i politiet. Vi ser at det gir
resultater når politiet organiserer arbeidet mot menneskehandel i egne enheter som jobber opp
mot prostitusjonsfeltet. EXIT i Bergen er en av de instanser som henviste flest kvinner til
ROSA i 2014. ROSA erfarte imidlertid at arbeidet mot menneskehandel ble svært
skadelidende da Stop- gruppa ble oppløst som spesialenhet ved Oslo politidistrikt. Vi anser
det derfor som en god beslutning av Oslo politidistrikt å gjenopprette menneskehandelsgruppa
i februar 2014. I praksis kan vi imidlertid ikke se at dette har resultert i en prioritering av
menneskehandelsfeltet. Etter at alle etterforskere, med unntak av én, ble overført til Romerike
politidistrikt i forbindelse med etterforskning av Lime-saken, ble arbeidet ved Oslo
politidistrikt på nytt satt tilbake. Hovedtyngden av menneskehandel med utnyttelse i
prostitusjon skjer i Oslo. Én etterforsker har ikke mulighet til å følge opp alle forhold som
krever etterforskning. Situasjonen har blitt forverret ved at det heller ikke har vært politi
knyttet til spesialenheten ute i prostitusjonsmiljøet. Som en følge av dette har det heller ikke i
2014 vært ført en sak for retten hvor utnyttelsesformen var prostitusjon.

ROSA har erfart at kvinner som har ønsket å samarbeide med politiet ikke har fått mulighet til
å snakke med spesialenheten ved Oslo politidistrikt, med mindre de har hatt informasjon
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relatert til andre saker under etterforskning. Det er bekymringsverdig at ressurssituasjonen gir
slike utslag, og ROSA mener det kan gå på bekostning av rettsikkerheten til ofre for
menneskehandel

ROSA og KOM
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel, KOM, er et tiltak i regjeringens
handlingsplan som er lokalisert i Politidirektoratet. KOMs rolle er å koordinere de ulike etater
i møte med alle former for menneskehandel og være en nasjonal rapportør på menneskehandel
for Norge. ROSA deltar i samarbeidsgruppe i KOM sammen med andre aktører som arbeider
i førstelinje mot menneskehandel. I møtene melder vi inn aktuelle problemstillinger, som
KOM vil melde videre oppover i systemet til de ansvarlige departementer og politikere i
regjeringen. Det har ikke vært møteaktivitet siden 2013.

ROSA og IOM
ROSA har et godt samarbeid med International Organization for Migration, IOM Norge. I
2012 ble returprogrammet for ofre for menneskehandel endret og tilpasset en bredere gruppe
sårbare migranter. Ofre for menneskehandel kan nå returnere med det som heter VG retur,
«Return of Vulnerable Groups». I 2014 var det tre kvinner som ønsket å benytte seg av
tilbudet med frivillig retur. Det er Justisdepartementet som i den nye handlingsplanen har det
overordnede ansvaret for IOMs retur- og reintegreringsprosjekt for ofre for menneskehandel.

I tråd med Handlingsplanene skal dette prosjektet etablere en mekanisme som skal sikre
verdig og trygg retur av ofre for menneskehandel, samt tilby reintegrering, rehabilitering og
oppfølging i hjemlandet. ROSA erfarer også i 2014 at det å snakke med kvinnene om retur er
en komplisert og tidkrevende prosess.

En retursamtale handler mye om tillit og god kunnskap om hva det innebærer å returnere og ta
imot et tilbud om frivillig retur. Tilbakemeldingene ROSA får fra ansatte på krisesentrene, er
at retursamtaler er vanskelige å gjennomføre alene. De mener derfor at IOM bør være de
ansvarlige for å gi kvinnene mest mulig korrekt informasjon.
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De praktiske forberedelsene rundt en retur med IOM må skje raskt, da det er viktig at de som
ønsker retur unngår lang venting når de først har tatt valget om å returnere. All retur må være
frivillig i henhold til IOM sine vilkår for å returnere, og da er det viktig at kvinnen ikke
ombestemmer seg på grunn av lang saksbehandling. En utfordring for krisesentrene har vært
at de som ønsker å returnere med IOM og ikke har lovlig opphold i Norge, har blitt akutt
psykiske syke og ikke har noen sosiale rettigheter i Norge. ROSA har vært i kontakt med
Justisdepartementet, som sier at det må søkes på refleksjon for disse. Det vil fortsatt være et
«tomrom», for det vil ta noe tid før personen får søkt om refleksjon. Dette har medført at
krisesenteret har vært nødt til å ha personer boende på krisesenteret som i utgangspunktet har
vært for syke til å bo der.

ROSA og ADORA
Krisesentersekretariatet har i samarbeid med TL-design søkt midler fra Justisdepartementet
for et tiltak som skal hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon. Dette tilbudet, om utdannelse
i negledesign og make-up for kvinner utsatt for menneskehandel, har vært en stor suksess.
Kvinnene forteller selv hvordan mestringsfølelsen styrkes gjennom det å kunne lære et
håndverk og motta et diplom på gjennomført utdannelse. Tanken er å gi kvinnene et håndverk
de kan bruke ved en eventuell retur til hjemlandet. Utdannelsen er tilpasset oppholdet i Norge
gjennom inndelinger i moduler à seks måneder. ROSA har jevnlige samarbeidsmøter med
leder av ADORA- prosjektet, og prosjektet rapporterer om sitt arbeid i en egen årsrapport.

ROSA og Utlendingsdirektoratet (UDI)
ROSA fikk ved oppstart av prosjektet, av tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(AID), tillatelse til å administrere økonomi og rettigheter for kvinner i ROSA med
asylsøkerstatus bosatt på krisesenter. Dette for at kvinnene skal få ivaretatt sine rettigheter
som asylsøkere i UDI-systemet utenfor det ordinære mottaksapparatet.
God kontakt mellom UDI og ROSA er viktig for mer og bedre kunnskap om hverandres
oppgaver og ansvarsområder. Dette gir oss bedre forutsetninger til å diskutere kompliserte
menneskehandelssaker og utfordringene i identifiseringsarbeidet.
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ROSA og Utlendingsnemnda (UNE)
UNE er siste klageinstans for søkere som har fått avslag av UDI på søknad om opphold i
Norge. ROSA har mottatt henvendelser fra UNE vedrørende kvinner som har mottatt vår
bistand. I de sakene hvor vi kan bistå med tilleggsinformasjon i kvinnens sak, gjør vi det etter
samtykke fra kvinnene. ROSA opplever det som meget positivt at UNE innhenter slik
tilleggsinformasjon om kvinner i ROSA, da de ofte har kompliserte historier.

ROSA og media

Dagen.no

ROSA har mye kontakt med media hvert år, og som oftest er det mediene som henvender seg
for å få en uttalelse enten fra ROSA eller fra kvinner vi bistår. I 2014 har ROSA blitt
intervjuet i flere aviser som VG, Dagsavisen, Dagen, Bergens Tidende og Klassekampen.
Både TV 2 og Dagsrevyen har dekket saker hvor ROSA ble intervjuet, i tillegg til NRK
Dagsnytt, ulike regionale sendinger i NRK radio, Her og Nå, P4 nyhetene og Studentradioen i
Bergen for å nevne noen. Følgende tema er blitt belyst:
 ROSAs audiens hos Kong Harald på Slottet
 Sexkjøpsloven.
 Manglende satsing på å få kvinner ut av prostitusjon.
 Faren for re-trafikkering ved retur av kvinner til Italia og Spania.
 Nigerianske kvinners situasjon i menneskehandel, søkelys på voodoo og høy gjeld.
 Ingen menneskehandelssaker hvor utnyttelsesformen var prostitusjon ble ført for retten
i Oslo
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 Ledelsen ved Oslo politidistrikt prioriterer ikke opplæring, og tillater ikke
spesialisering av politiadvokater. Dermed får politiadvokater uten tilstrekkelig
kompetanse om menneskehandel ansvar for etterforsking i tillegg til å føre saker for
retten
 Mangel på praksisplasser for reflektanter som ønsker arbeidserfaring. Reflektanter får
heller ikke benyttet seg av sin arbeidstillatelse som følge av at de ikke får åpnet
bankkonto og utstedt skattekort
 ROSA fikk publisert et debattinnlegg om sexkjøpsloven i Aftenposten og VG.
Debattinnlegget i VG ble skrevet i samarbeid med advokat Silje Elisabeth Stenvaag.

ROSA og Soroptimistene

www.dittoslo.no/nordstrands-blad

Soroptimist International (SI) er en frivillig internasjonal organisasjon som består av
yrkesaktive kvinner. ROSA har hatt et godt samarbeid med Nordstrand Soroptimistklubb i
Oslo. Soroptimistene har også i 2014 bidratt med vesker vi gir til kvinner vi kommer i kontakt
med. Innholdet i veskene er toalettartikler og undertøy. Denne gaven setter ROSA stor pris på
å kunne gi til kvinner som befinner seg i en krisesituasjon. Kvinnene ROSA kommer i kontakt
med har ofte ikke med seg noe annet en det de «står og går i». Kvinnene selv utrykker at dette
er noe de har stort behov for når de kommer til ROSA. ROSA takker for samarbeidet og
engasjementet og ser fram til et fortsatt til godt samarbeid i 2015.
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Kommentert statistikk for 2014
Vi gjør oppmerksom på at registrerte tall i vår statistikk gjelder kvinner og menn over 18 år.
Kommer ROSA i kontakt med antatte mindreårige, kontakter vi barnevernsvakten, som
overtar ansvaret for den unge. I 2014 har vi mottatt tre henvendelser fra/om mindreårige.
I 2014 har ROSA fått førstegangshenvendelser fra/om både kvinner og menn identifisert som
mulige ofre for menneskehandel. ROSA har bistått en mann i 2014 som har blitt utnyttet blant
annet i prostitusjon. Da prosjektet ikke disponerer egnede botilbud for menn antatt utnyttet i
menneskehandel til tvangstjenester og tvangsarbeid, har de som henvendte seg blitt henvist
videre til Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), for informasjon om
bistand og beskyttelse.

I våre figurer og tabeller vil vi av praktiske årsaker omtale alle registrerte personer som
kvinner.

Telefonhenvendelser
ROSA har en døgnåpen telefon og nummeret er 22 33 11 60, og alle ukedager på dagtid
betjenes nummeret av de to ansatte. På kveldstid, nattestid og i helger og på helligdager er det
Oslo krisesenter som betjener telefonen. Oslo krisesenter fører ikke statistikk på henvendelser
fra ROSA eksplisitt, og tallene over totale henvendelser til ROSA vil derfor være mangelfulle.
Omlegging til mobilt sentralbord har hatt innvirkning på registreringsrutiner, da vi også
mottar ulike telefonhenvendelser utenfor kontoret. Til tross for noe underrapportering, gir
statistikken likevel et realistisk bilde av telefonaktiviteten i ROSA.
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Antall telefonhenvendelser i 2014

Figur 1

Kommentarer:
Henvendelsesstatistikken for 2014 viser en liten økning i antall henvendelser fra
krisesentrene. Vi ser en liten nedgang i antall henvendelser fra politiet og advokatene i forhold
til fjoråret. Dette er ikke en markant nedgang og kan skyldes at vi økte pågangen i 2013
vesentlig. ROSA opplever fortsatt pågang når vi har saker som krever store
oppfølgingsbehov. Politiet og ROSA har i 2014 også hatt hyppigere kontakt vedrørende visse
saker politiet etterforsker. ROSA er blitt mer kjent som en organisasjon som bistår ofre for
menneskehandel, og mottar følgelig flere henvendelser. Vi fører ikke statistikk over
henvendelser og kommunikasjon på epost.

Også i 2014 er de fleste henvendelsene fra de ansatte ved krisesentrene i forbindelse med
oppfølging av en kvinne. Typiske spørsmål fra kvinnens kontaktperson på krisesenteret vil
være spørsmål eller problemstillinger om økonomi, utlendingssaken, skole, politisaken
og/eller helse- og sosialrettigheter.
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ROSA benytter seg av krisesentre over hele landet, og dette innebærer at kvinnene vi bistår
vil kunne komme i kontakt med det lokale NAV, barnevern og ulike helsetilbud over hele
landet. Personer utsatt for menneskehandel som mottar hjelp i Norge utgjør en liten gruppe,
som har særskilte rettigheter i forhold til opphold, helse og livsopphold, og det er derfor ikke
å forvente at mindre kommuner har bred kunnskap om denne gruppens rettigheter. Det å
informere og samtale med ulike saksbehandlere i ulike kommunale instanser om konkrete
enkeltsaker, gjør ROSA ofte.

Telefonhenvendelser i 2014 i prosent

Figur 2

Kommentarer:
I forrige figur viste vi hvem som henvendte seg til ROSA, og i denne figuren kan man se
antallet i prosent.
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Førstegangshenvendelser
De som henvender seg til ROSA kan være anonyme, men vi får som regel vite fornavn og
nasjonalitet. Vi spør ikke etter mer personalia, men fokuserer på å kartlegge problemet og gi
informasjon om hjelpemuligheter. Dette betyr at vi kun registrerer nasjonalitet og kjønn på
førstegangshenvendelser. Vi kan ikke utelukke at antallet registrerte førstegangshenvendelser
er høyere enn det faktiske antall personer det meldes bekymring om.

I 2014 viser tallene at vi har mottatt 139 førstegangshenvendelser fra/om kvinner som var
mulige ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon - en liten økning fra 2013. Tilsvarende
har vi 5 førstegangshenvendelser fra/om menn, identifisert som mulige ofre utnyttet til
tvangstjenester og tvangsarbeid, noe som er en nedgang fra i fjor. ROSA registrerer også
antall barn som kommer i følge med mor ved førstegangs henvendelse. I 2014 registrerte vi en
oppgang med 3 flere mindreårige barn enn i året før.

Vi tror det er store mørketall når det gjelder antall mulige ofre for menneskehandel og at dette
kan ha sammenheng med i hvilken grad ulike instanser prioriterer kunnskap og ressurser som
behøves for å identifisere mulige ofre.
Kategorien ”Andre” er saker som berører annen type voldsproblematikk, spørsmål om
opphold som ikke har med menneskehandel å gjøre, og eventuelt andre spørsmål fra personer
i en vanskelig livssituasjon.
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Forholdet mellom antall henvendelser og antallet som mottok tilbud
om trygt bosted

Figur 3

Kommentarer:
Hvis vi sammenligner antall kvinner som har tatt imot bistand av ROSA i løpet av
prosjektperioden, ser vi at det har vært en nedgang sammenlignet med fjoråret. Tallene for
2012 samsvarer med tallene fra 2014. I 2014 opplevde vi en nedgang på 19,23 % av kvinner
som har tatt imot hjelp i ROSA. Vi erfarer imidlertid en oppgang på 5.3 % av
førstegangshenvendelser.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at tallene for førstegangshenvendelser er usikre, grunnet
anonymiteten til den som registreres som mulig offer for menneskehandel. Antallet registrerte
personer som tar imot hjelp, er derimot er sikre, da de registreres med personalia og DUF nummer1.

1

Et DUF-nummer er et registreringsnummer utenlandske personer i Norge blir tildelt i Datasystemet for
utlendinger og flyktninger (DUF). Det erstatter ikke et personnummer.
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Mulige årsaker til at kvinner ikke tar i mot hjelp
Hvert år sitter vi igjen med det store spørsmålet, om hvorfor ikke flere kvinner tar imot hjelp
fra ROSA. Det er vår erfaring at når kvinnene takker nei til å motta vår hjelp, har de flere
grunner til dette.

Flere kvinner gir utrykk for at de ikke synes det gir dem noen mening å motta hjelp fra
hjelpeorganisasjoner, da de ikke ser at dette kan hjelpe på lang sikt. Hovedtyngden av kvinner
vi hjelper er fortsatt fra Nigeria, og det er vel kjent at et flertall av nigerianere ikke får
innvilget opphold i Norge. ROSA er også av den klare oppfatning at nedgangen også skyldes
innvirkningen sexkjøpsloven har på markedet. Det vil også være naturlig at det er svingninger
fra år til år, og også politiets innsats på området vil ha en direkte innvirkning.
De fleste kvinnene frykter trusler og represalier om de ikke betaler sin gjeld til bakmennene.
Den økonomiske støtten man mottar når man tar imot hjelp, gjør det ikke mulig å sende
penger og nedbetale gjeld. De fleste kvinnene spør om vi kan hjelpe dem med å skaffe en
jobb, slik at de kan tjene penger og betale tilbake gjeld på den måten. ROSA kan imidlertid
ikke tilby kvinnene arbeid.

Mange er også usikre og engstelige for å søke om refleksjonsperiode, og spør ofte hva som
skjer etter de seks månedene dette oppholdet varer. Vi informerer da om mulighetene til å
anmelde bakmenn og bidra i etterforskning sammen med politiet. Mange er redde, og ser ikke
anmeldelse som et alternativ. De frykter trusler mot seg og familien i hjemlandet, særlig
kvinner med små barn i hjemlandet. Den psykiske volden gjennom trusler mot deres
familiemedlemmer, gjør at mange ikke tør eller ser det som mulig å bryte ut. Flere av
kvinnene har heller ikke tillit til at den hjelpen vi har å tilby er god nok, eller at vi kan tilby
reell beskyttelse. Ofte hører vi kvinnene si at; “dere vet ikke hvem disse menneskene er og
hva de kan gjøre….de er farlige….og de vil finne meg uansett”.

Erfaringene fra Norge er ikke unike når det gjelder kvinner som ikke kan, tør eller vil ta imot
hjelp. Anette Brunovskis, forsker ved FAFO, skrev i rapporten ”Leaving the past behind?
When victims of trafficking decline assistance”2, om kvinner i de baltiske land utnyttet i
2

Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Leaving the past behind?
When victims of trafficking decline assistance
Fafo-report 2007:40
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menneskehandel og hvorfor de ikke tar imot hjelp. For å forstå hvorfor ofre for
menneskehandel ikke tar imot hjelp peker rapporten på faktorer som manglende tillit,
konkrete hindringer og tilbudets innhold.

Alder på kvinnene som tok i mot bistand

Figur 4

Kommentarer:
Vi ser av tallene at gruppen kvinner i ROSA 18-21, 22-24 og 29-32 år er lavere i 2014 enn i
2013. I gruppen over 33 år ser vi en liten oppgang med tre kvinner. Majoriteten kvinner vi
bistår er som i fjor fra 25- 28 år. I 2014 var den yngste 17 år og den eldste 54 år. ROSA har
bistått en mindreårig på krisesenteret før barnevernstjenesten tok over saken. Vi fører ikke
statistikk for personer under 18 år. Det derfor er det kun 41 stykker i 2014 som er tatt med i
aldersstatestikken ovenfor. Når det gjelder alder, er dette tall som er forbundet med en viss
usikkerhet, da mange av kvinnene har falske eller ingen papirer. I de situasjonene hvor
kvinnene oppgir å være under 18 år eller ROSA har mistanke om at kvinnen er mindreårig til
tross for identitetsdokumenter, kontakter vi barnevernsvakten. Ukjent alder skyldes at kvinnen
ikke ønsker å oppgi alder, eller at hun ikke vet hvor gammel hun selv er.
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Registrert nasjonalitet på personer ved telefonhenvendelser 2014

Figur 5

Kommentarer:
Tabellen viser antall personer og nasjonalitet for førstegangshenvendelser om mulig
menneskehandel. Registreringen er basert på informasjonen vi får oppgitt. I 2014 registrerte
ROSA 139 førstegangshenvendelser av personer identifisert som mulig ofre for
menneskehandel, fordelt på 37 nasjonaliteter. Den største gruppen kvinner vi møter, også i
2014, kommer fra Nigeria med 60 personer. Den nest største er fra Etiopia med fem personer.
Tabellen viser at det er store variasjoner i nasjonaliteter for hvert år, og det er vanskelig å
finne forklaringer for disse variasjonene. Totalt for de fire siste årene har vi vært i kontakt
med kvinner fra 99 ulike nasjonaliteter som befinner seg i Norge.

31

Nasjonalitet på kvinner som har mottatt bistand i 2014

Figur: 6

Kommentarer:
Figuren ovenfor viser nasjonaliteten til kvinner som har tatt imot bistand fra ROSA. Vi ser at
det er svært ulike nasjonaliteter som tar imot hjelp for hvert år. I 2014 bisto vi 42 kvinner fra
15 ulike nasjonaliteter, hvor av den største gruppen er fra Nigeria.
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Antall kvinner som er gravide og/eller har med seg barn

Figur 7

Kommentarer:
I 2008 så vi en markant endring fra 2007 i antall kvinner som var gravide ved henvendelse til
ROSA. I 2014 ser vi at antall gravide er like lavt som i 2013, og vi har kun registrert 6
kvinner som er gravide ved henvendelse. Kvinnene som henvender seg er mellom 3 til 8
måneder ut i svangerskapet. Kun et fåtall av kvinnene oppgir til oss at far er kjent. De av
kvinnene som oppgir kjent far, forteller at det er en kjæreste de ikke vet hvor er eller har sett
på lenge. Noen har oppgitt at graviditeten er et resultat av voldtekt.
Etter 2008 ser vi en stor endring i antallet kvinner som henvendte seg til ROSA som hadde
med seg barn. Antall kvinner som har med seg barn ved henvendelse i 2012 viser en økning
fra de foregående årene. I 2012 hadde 11 kvinner med seg 14 barn ved henvendelse til ROSA.
I 2014 ser vi enda en nedgang i antall kvinner som har med seg barn. I 2014 hadde 2 kvinner

33

med seg 4 barn. Medfølgende barns alder i 2014 varierte mellom 0 til 19 år. Vi ser i 2014 at 7
kvinner oppgir å ha et eller flere barn i hjemlandet.
Oppsummert ser vi at for sjuårsperioden 2007 til 2014, har ROSA bistått 60 kvinner som var
gravide ved henvendelse, 48 kvinner som hadde med seg ett eller flere barn, og 43 kvinner
som oppgir at de har ett eller flere barn i hjemlandet. Det totale antallet barn i følge med mor
for perioden 2007 – 2014 er 67 barn.

Hvem henviste kvinnene

Figur 8

Kommentarer:
ROSA arbeider ikke oppsøkende blant kvinner i prostitusjon, slik som prostitusjonsgruppene i
storbyene gjør. ROSA bistår heller ikke kvinnene i den praktiske hverdagen, slik et
krisesenter gjør. ROSA sitt mandat er å identifisere mulige ofre for menneskehandel og
koordinere bistand og beskyttelse til identifiserte kvinner utnyttet primært i prostitusjon.
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ROSA kommer derfor i kontakt med kvinnene etter henvisninger fra de som møter kvinnene
først. Gjennom samtale finner vi om det er indikasjoner på at hun kan identifiseres som utsatt
for menneskehandel. I en slik samtale vil ofte kvinnene fortelle om sin vanskelige situasjon og
motta informasjon om hva ROSA er og hva slags hjelp vi kan tilby dem.
Henvisninger fra politiet har ofte sammenheng med kontroll av identifikasjonsdokumenter
eller etter andre politiaksjoner. I tilfeller hvor politiet henviser en kvinne til ROSA, vil hennes
tilstand i samtalen ofte være preget av pågripelsen. I 2014 ser vi at antallet henvisninger fra
politiet har holdt seg stabilt siden 2013 etter nedgang de foregående årene. Politiet er nå den
instansen som henviser flest kvinner til ROSA. Noen av årsakene til dette tror vi kan være at
politiet i Bergen har prioritert prostitusjonsfeltet, og henviser derfor flere kvinner til ROSA.
En annen grunn kan være at vi ser at politiet i Oslo jobber systematisk rettet mot et spesielt
organisert kriminelt miljø. Utlendingsavsnittet - Oslo politidistrikt har i 2014 også arbeidet
med flere ulike menneskehandelssaker. ROSA opplever også en økt aktivitet fra flere
politikammer som ikke har vært engasjert tidligere.

I 2014 ser vi at den nest største henvisende instans til ROSA er Nadheim. Dette er Kirkens
Bymisjons prostitusjonstiltak, som møter kvinnene på gatene og i leiligheter. Samtalene
ROSA har med kvinner som er henvist av de oppsøkende tjenestene er preget av en helt annen
ro. Dette har sammenheng med at prostitusjonstiltakene jobber jevnt over flere år med å skape
tillitt hos kvinnene. Den tilliten er veldig viktig for ROSA når vi informerer om hjelp til å
bryte med miljøet. Et godt samarbeid er derfor utrolig viktig, for å kunne tilby kvinnene den
beste hjelpen.

Alle kvinnene vi har møtt beskriver et hardt liv i prostitusjon, og vanskelighetene med å
komme ut av det. Alle ønsker å komme seg ut/vekk og ber ofte om hjelp til å skaffe seg hva
de selv kaller ”en anstendig jobb”. De er ofte slitne, redde og opplever sin situasjon som helt
håpløs. De fleste forteller om grov vold, voldtekter, sykdommer, graviditeter, trusler og
umenneskelige boforhold. De fleste frykter for represalier fra bakmenn og familien om de
bryter med miljøet og tar imot vår hjelp. De opplever press både fra bakmenn og familie om å
skaffe og sende penger hjem. Spørsmål som berører økonomi er derfor noe de fleste kvinnene
er veldig opptatt av.
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Oppholdsstatus før inntak i ROSA

Figur 9

Kommentarer:
I 2014 er 16 kvinner registrert med illegal oppholdsstatus i Norge. Dette betyr som oftest at de
mangler identitetsdokumenter eller at de har kommet til Norge på falske dokumenter som de
ikke lenger har tilgang til. Illegalt opphold kan også være lovlig opphold som har utgått eller
personer som er registrert som forsvunnet av utlendingsmyndighetene.

Årsakene til at mange kvinner vi møter har illegalt opphold, har sammenheng med at det er
personene som brakte dem til Norge som har deres id-dokumenter og reisedokumenter i sin
varetekt. Kvinnene forteller at dette er dokumenter de sjelden får se eller holde i selv. De av
kvinnene som har fått se sine falske pass forteller at det ikke er deres navn eller bilde i
passene de ankommer landet med. De forteller at personen som organiserer reisen innehar alle
reisedokumentene som er brukt, også den delen av billetten de fikk på flyet som viser
setenummer. På denne måten kan ikke kvinnene dokumentere reisen til Norge og billetten kan
ikke spores.
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Mange av kvinnene vet ikke hvilket navn de er registrert på i dokumentene, og de fleste vet
ikke hvilke land de har reist gjennom på vei til Norge. Når kvinnene søker om
refleksjonsperiode eller asyl i Norge må de avgi fingeravtrykk, og i de fleste tilfeller finnes
personen igjen i systemet, ofte med et annet navn enn først oppgitt og med opplysninger om
andre europeiske land hun er registrert i.

I 2014 hadde tre kvinner søkt asyl før de tok kontakt med ROSA, noe som samstemmer med
tallene fra 2014.

Åtte kvinner var registrert med status EU-opphold i 2014. Dette samsvarer med tallene fra
2013, da så vi en økning i antallet fra EØS/Schengen- land. Denne gruppen fra Romania og
Bulgaria har i egenskap av å være EU borgere lovlig opphold i Norge og har ofte nasjonale
ID-kort.

Kategorien annet er ny i år. Under den kategorien ligger det nye statuser som vi ikke hadde i
2012 eller 20013: Venter retur med IOM, avslag utvidet refleksjon og etnisk norsk.
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Oppholdsstatus etter inntak 2014

Figur 10

Det er viktig å sikre kvinnene lovlig opphold så fort som mulig, derfor kontakter ROSA alltid
en advokat når kvinnene velger å ta imot hjelp fra ROSA. Kvinner og menn som identifiseres
som mulige ofre for menneskehandel, har krav på tre timers gratis juridisk veiledning. Det er
derfor alltid advokaten, på bakgrunn av informasjon i samtalen, som gir råd om type opphold
det er hensiktsmessig for kvinnen å søke om. De fleste kvinner i ROSA vil søke om
refleksjonsperiode, men vi har også noen som søker om asyl.
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Antall anmeldelser til politiet

Figur 11

Kommentarer:
Vi får ofte spørsmål om hvor mange som anmelder sin sak til politiet, og hva som skjer med
sakene etter anmeldelse. Vi startet registrering av antall kvinner som anmelder til politiet i
2007. Figur 11 viser antallet som anmeldte sin menneskehandelssak av de som tok imot hjelp.
Her ser vi at i 2014 var det 17 kvinner av 42 som valgte å anmelde sine bakmenn/kvinner.

Antallet som anmelder varierer noe mellom de ulike årene som figur 10 viser. I 2013
opplevde vi at hele 50 % av kvinnene vi var i kontakt med valgte å anmelde forholdet til
politiet. I 2014 valgte 40, 4% å anmelde til politiet.


Det er flere årsaker til at kvinner ikke anmelder forholdet med en gang. Noen ønsker å
benytte de seks månedene av refleksjonsperioden til å vurdere en anmeldelse.



Noen kan ikke anmelde, eller blir anbefalt av sin advokat ikke å anmelde, enten fordi
de ikke har nok informasjon eller fordi de sliter med psykiske lidelser.



Noen tør ikke anmelde av frykt for mulige represalier mot familien og seg selv før,
under og etter en rettssak.
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Utfordringer i tiden fremover
De problemstillingene vi her presenterer er basert på erfaringer vi har fått i arbeidet med å
bistå kvinner i ROSA. Mange av utfordringene vi rapporterte om i 2012 er dessverre like
aktuelle i 2014.

Aktuelle utfordringer ROSA møter på er:
 Kravet om å fremskaffe gyldige dokumenter.
 Oppfølging etter innvilget opphold
 Utfordringer med sosialtjenesteloven
 Lang botid og bosetting
 Myndighetenes tolkninger av internasjonale konvensjoner Norge har ratifisert, som
forplikter å beskytte utsatte kvinner og barn versus norske innvandringspolitiske
hensyn.
 Retur til Italia
 De organiserte kriminelle nettverkene finner stadig nye utnyttelsesformer, og vi møter
nye utfordringer med å identifisere kvinner og menn som utnyttes i menneskehandel.
 Ekstrautgifter
 Folkeregistrering
 Innholdet i refleksjonsperioden

Krav om gyldige dokumenter og oppholdstillatelser
Den største gruppen ROSA kom i kontakt med i 2014 har ikke lovlig opphold i Norge. De
fleste søker om refleksjonsperiode med varighet på seks måneder og får i denne perioden sine
økonomiske rettigheter og helserettigheter ivaretatt av NAV.

Etter refleksjonsperioden har kvinnene tre valg:
-

Anmelde bakmenn/kvinner

-

Søke om beskyttelse (asyl)

-

Be om frivillig retur med IOM

Av kvinnene vi bisto i 2014 valgte 59,6% å ikke anmelde sine bakmenn (figur 11) og kan når
refleksjonsperioden går ut i stedet søke om beskyttelse. Ved å søke beskyttelse flyttes derved
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ansvaret for deres økonomiske rettigheter og helserettigheter fra kommunen
(refleksjonsperioden) over til UDI- systemet (asylsøker), mens de fortsetter å bo på
krisesenter. ROSA ivaretar kvinnenes rettigheter i henhold til avtale med UDI og i tråd med
pengereglementet.

De av kvinnene som valgte å anmelde sitt bakmannsapparat og har en sak som politiet
forfølger, søker om en midlertidig oppholdstillatelse mens etterforskning og rettssak pågår.
De forblir da NAV- systemets ansvar med tanke på økonomi og helse. Etterforskning og det å
vitne i en rettssak er en prosess som kan ta inntil to til tre år. Når domsavsigelsen foreligger
kan kvinnene søke opphold etter den nye vitneinstruksen. Da skal de ut av NAV- systemet
igjen, og inn i UDI- systemet som har ansvaret for personen når de søker denne type
beskyttelse. Dette innebærer at kvinnene må flytte ut av leiligheten NAV har bistått med, og
flytte over i det ordinære mottaksapparatet eller til et krisesenter i regi av ROSA. I denne
flytteprosessen er det ingen garantier for at kvinnen kan få bo i det området hun har knyttet
seg til de siste tre årene, selv om ROSA forsøker å påvirke dette best mulig. Tiden UDI bruker
for å vurdere hennes søknad om beskyttelse i henhold til vitneinstruksen, varierer med 6 til 12
måneder. Om kvinnen får innvilget opphold i Norge etter å ha vitnet, ser vi at det oppstår nye
utfordringer.

De nye utfordringene vi ser i ROSA, er at spesielt kvinner fra Nigeria kun får innvilget
midlertidig opphold på grunn av manglende identitetsdokumenter. Først når den
midlertidige tillatelsen blir fornyet etter ett år, kan de be om bosettingstillatelse av IMDI.
Kvinnene har heller ikke penger til reise og opphold for å oppsøke de ulike ambassadene i
Europa.

Oppfølging etter innvilget opphold
Kvinner som innvilges opphold i Norge, skrives ut av ROSA når andre får ansvaret for å følge
opp kvinnene. Allikevel erfarer vi at kvinnene kommer tilbake til oss for å få hjelp til ulike
problemer. Oftest handler det om hjelp til å kontakte offentlige kontorer. Vi har ofte gjennom
lang tid bistått kvinnene i ROSA, og finner det derfor vanskelig ikke å bistå dem ved slike
henvendelser i etterkant. Dette er en type arbeid vi ikke registrerer, og som til tider kan være
tidkrevende.
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Utfordringer med sosialtjenesteloven
I 2014 erfarer ROSA noen utfordringer i enkelte kommuner i forbindelse med økonomi og
oppholdsstatus. Kvinner som er innvilget refleksjonsperiode får sine økonomiske rettigheter
ivaretatt av NAV i den kommunen krisesenteret ligger. Utfordringen ligger i perioden mellom
søknad om refleksjon er innlevert frem til vedtak om opphold fattes. Det er ulik praksis i
kommunene om det betales ut livsopphold i perioden det er søkt om refleksjon og til
refleksjonen er innvilget. Dette kompliserer ting for ROSA, da ROSA erfarer at det kan ta tid
å få svar på en søknad om refleksjon. I denne perioden er det ROSA som må betale kvinnenes
livsopphold, noe vi i utgangspunktet ikke har mulighet til over en lenger periode.
I forbindelse med ny lov er kommunene nå 100 % ansvarlige for å finansiere et
krisesentertilbud. Kvinner med refleksjonsperiode som får utbetalt livsopphold fra NAV, vil i
noen kommuner få utbetalt satser for livsopphold regulert etter deres bosituasjon. ROSA
opplever til tider søknadsprosessen om NAV- støtte til kvinner i ROSA som utfordrende.
Mange av landets krisesentre rapporterer tilbake til ROSA om at det i noen kommuner fortsatt
er vanskelig å få NAV til å behandle søknadene innen fristen, og det er fortsatt lite kunnskap
om rettigheter til kvinner som er på refleksjon. NAV Grünerløkka i Oslo er i en særstilling, da
de har et eget team som behandler alle Oslos menneskehandelssaker. De holder et høyt faglig
nivå og har gode kunnskaper om menneskehandel. Kontakten og samarbeidet med NAV
Grünerløkka fungerer utmerket, og det går bare noen få dager før kvinnene som bor i Oslo får
et møte med NAV.
Et krisesenter i en av landets bykommuner har opplevd at det lokale NAV-kontoret reduserte
livsoppholdet for en kvinne i ROSA med begrunnelse av at hun ikke lenger gikk på skole i en
storby, og derfor ikke trengte å få utbetalt vanlig livsopphold. Hun mottok kr 1700,- pr.
måned noe som er langt under livsoppholdsnorm. Dette fikk store konsekvenser for kvinnen,
som opplevde en forverret av sin livssituasjon. ROSA klaget på vedtaket, og fikk medhold.
ROSA håper at flere av landets NAV- kontorer setter seg noe bedre inn i fagtematikken.
Når det gjelder kvinner med asylsøkerstatus, får de livsopphold dekket av UDI. Dette dekkes
gjennom en egen avtale mellom ROSA og UDI om kvinner på krisesenter.

42

Lang botid og bosetting
Lang botid på krisesenter for kvinner i ROSA er en problemstilling vi har tatt opp i ulike fora
gjentatte ganger. Med lang botid mener vi kvinner som har bodd mer enn ett år på et
krisesenter.

Lang botid er problematisk, fordi kvinnene i ROSA bor i et hus hvor voldsutsatte kvinner og
barn med behov for akutt beskyttelse søker tilflukt hele døgnet. Dette innebærer at de møter
mange nye kvinner hver uke. Kvinner i ROSA forteller at det er fint å bli tatt hånd om på
krisesenteret de første seks til ti måneder, men at de etter hvert opplever det som vanskelig.
En kvinne fortalte « jeg har bodd på krisesenteret i 3 år nå. Det kommer og går kvinner hele
tiden. Etter to år kom det en kvinne som bodde her tidligere - hun utbryter når hun ser meg- er
du her ennå! Hva svarer jeg da?» spør hun.

Det å bo i et hus som er bygd for beskyttelse innebærer at huset har en del regler for sikkerhet.
Kvinnene sier at det oppleves vanskelig å bo i et hus hvor de ikke kan invitere venninner fra
skolen hjem på besøk. Enkelte kvinner forteller at krisesenteret over tid oppleves som et slags
fengsel, som en ikke vet når en slipper ut fra.

En utfordring for fremtiden vil være å skaffe flere alternative botilbud til kvinner som ikke
lenger har akutt behov for beskyttelse, men likevel behov for oppfølging av personer med
kompetanse på traumereaksjoner. Lauras Hus i Oslo, i regi av Kirkens Bymisjon, er et
eksempel på et slikt alternativt botilbud. Problemet med dette botilbudet er at det kun er åtte
plasser, og at tilbudet kun finnes i Oslo. Positive erfaringer med Lauras Hus så langt, tyder på
at det er et stort behov for flere slike hus andre steder i landet.

Som omtalt tidligere, er det svært vanskelig for den gruppen som ikke klarer å fremskaffe
gyldige dokumenter fra sitt hjemlands ambassade. De må vise utlendingsmyndighetene at de
har gjort alt de kan for å fremskaffe gyldig dokumentasjon. De får ettårig midlertidig
oppholdstillatelse, før de får oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for bosetting. Det betyr at
de må vente i ett år før prosessen med IMDI kan starte. Dette betyr i praksis at de kvinnene
dette gjelder får ett års utsettelse før de kan stå i «kø» for å få bosettingskommune. I denne
perioden blir de boende på Lauras hus eller på landets krisesentre i regi av ROSA. Dette er til
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hinder for å kunne motta nye kvinner inn i ROSA og spesielt vanskelig for kvinnene ved at de
ikke kan starte et nytt liv med introduksjonsprogram og andre integreringstiltak.

Barn og mor
De siste årene har det vært en nedgang i antall kvinner som henvender seg med barn. I 2014
identifiserte vi 6 kvinner utsatt for menneskehandel, som var gravide ved henvendelse. 2
kvinner hadde med seg mindreårige barn, og 7 kvinner oppga å ha mindreårige barn i
hjemlandet. Kvinnene som har barn i hjemlandet, forteller at de mottar trusler mot barna om
de ikke betaler sin gjeld.

tv2. no

I arbeidet med å bistå kvinner utsatt for menneskehandel i følge med små barn, mener vi at
det er viktig å se hvilke ulike konvensjoner Norge har signert og implementert, og i den
sammenheng tydeliggjøre politisk hvordan Norge vektlegger disse konvensjonene i praksis.
Vi tenker spesielt på hvordan begreper som «barnas beste» ses i forhold til begrepet
«innvandringspolitiske hensyn». I den sammenheng viser vi nedenfor til hvilke tunge
forpliktelser Norge har til å ivareta rettighetene til den sårbare gruppen vi i ROSA bistår,
kvinner og barn.
Norge har forpliktelser overfor barn - i henhold til “FNs konvensjon om barns rettigheter med
protokoller av 20. november 1989”3og ratifisert av Norge 8. januar 1991 i samsvar med
artikkel 49 i barnekonvensjonen.

3

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2004/fns-barnekonvensjon.html?id=88078
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Retur etter Dublinforordningen
Dublinforordningen trådte i kraft i 1997. Statene som deltar i Dublin-samarbeidet har
muligheten for å sende en asylsøker tilbake til en tredjestat etter første-asylstatsprinsippet,
dersom dette er bestemt i nasjonal lov og ikke er i strid med FNs flyktningekonvensjon. Det
vil således etter en tilknytning til Dublin-konvensjonens bestemmelser fortsatt være mulig å
bortvise asylsøkere til sikre stater utenfor Dublin-området.

ROSA identifiserer kvinner og deres barn i Norge, og som oftest har de illegalt opphold.
Kvinner fra Afrika forteller ofte at de blir fraktet til Italia eller Spania først, for deretter å bli
sendt til andre land i Europa til utnyttelse i prostitusjon. Kvinnene vi møter, hevder at de ikke
har søkt asyl i noe annet europeisk land. Men når kvinnene leverer søknad om
refleksjonsperiode i Norge må de avlegge fingeravtrykk hos politiet, og det viser seg da ofte
at de er registrert i Eurodac4 med en asylsøknad i et annet land. Kvinnene er ofte ikke klar
over dette selv, og forstår ikke hvordan dette kan være tilfelle. Vi har erfart at kvinner med
illegalt opphold i Italia, som blir arrestert, blir spurt av politiet om de ønsker å søke
beskyttelse, for slik å sikre dem lovlig opphold. De fleste svarer ja på dette, uten å vite hva de
samtykker til.

Når de senere kommer i kontakt med oss og ber om bistand, så erfarer vi at det er Dublinkonvensjonens regelverk som vektlegges i spørsmålet om retur. I henhold til regelverket skal
kvinner og deres barn, som er registrert i et annet europeisk land sendes tilbake til landet de
søkte asyl først. Men det er mulig for norske myndigheter å gjøre unntak fra denne regelen,
om det foreligger særskilte grunner til at de bør få sakene sine behandlet i Norge.
På bakgrunn av forpliktelsene i Barnekonvensjonen, Kvinnekonvensjonen og
Europarådskonvensjonen, mener ROSA at det i flere av våre saker foreligger særskilte
grunner til at Norge kan gjøre unntak fra å returnere kvinnene til Italia i henhold til Dublinkonvensjonen:
 Mange av kvinnene er redde for å returnere til sitt første søkerland, Italia, da de hevder
at deres bakmannsapparat befinner seg der. De frykter at de vil bli sendt ut på gaten i

4

Eurodac systemet: Siden 15. januar 2003 har fingeravtrykkene til alle personer over 14 år som søker asyl i EU,
Norge, Island eller Sveits, eller forsøker å krysse yttergrensene ulovlig, blitt lagret i en felles database ved navn
Eurodac. Eurodac består av en sentral enhet innen Europakommisjonen, utstyrt med en elektronisk database for
sammenligning av fingeravtrykk, og et system for elektronisk dataoverføring mellom medlemsstatene og
databasen.
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prostitusjon om de returnerer. Ved å identifisere kvinnene som mulige ofre for
menneskehandel i Norge, er vi blitt kjent med deres sårbare situasjon, og Norge er
dermed forpliktet til å tilby bistand og beskyttelse
 Noen av kvinnene har små barn, og forteller at de har mottatt trusler fra bakmenn rettet
mot barna om de ikke betaler tilbake gjeld. På bakgrunn av kunnskap vi har om den
kyniske organiserte kriminaliteten menneskehandel representerer, bør Norge ta trusler
mot små barn svært alvorlig
 ROSA mener at retur til Italia er spesielt problematisk, fordi hjelpeorganisasjonene i
Italia har blitt hardt rammet av finanskrisen. Det mangler ikke på vilje, men flere
organisasjoner har ikke økonomi til å bistå kvinner og deres barn som returnerer fra
Norge med nødvendig hjelp, så som mat og et trygt sted å bo, noe vi fikk bekreftet på
studietur til Italia.
 ROSA mener at så lenge Norge ikke kan garantere for at kvinner og deres barn som
returnerer til Italia får den hjelpen og beskyttelsen de har rett til i henhold til
menneskerettighetskonvensjonene, så vil det være særskilte grunner til å unnta kvinner
identifisert som ofre for menneskehandel og deres barn fra Dublinregelverket.
 Vår største bekymring er at kvinner identifisert som ofre for menneskehandel med
barn returnerer til en ny sårbar situasjon. Det er fare for at kvinnene re-trafikkeres og
at barna blir et nytt objekt for bakmenn til annen utnyttelse.
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Retur til Italia

På besøk hos statsadvokaten i Torino

I november 2014 var ROSA og etterforskningsleder ved menneskehandelsgruppa ved Oslo
politidistrikt på en ukes studietur i Italia. En representant fra Dublinenheten i UDI var med på
deler av turen. Esohe Aghatise, leder av IROKO ONLUS i Torino, bisto i tilrettelegging og
gjennomføring av programmet. Aghatise er opprinnelig fra Nigeria og har i over 20 år bistått
ofre for menneskehandel i Torino. Det store flertallet har vært kvinner fra Nigeria.

Delegasjonen besøkte først Torino og reiste deretter
videre til Roma. I Torino ble det avholdt møter med
hjelpeapparat, politi, sosialtjenesten, lokale myndigheter
og statsadvokatembetet. I Roma møtte delegasjonen med
hjelpeapparat, politi, påtalemyndighetene samt den norske
ambassaden. Målsettingene med turen var:
 Få innblikk i hvilken bistand ofre for
menneskehandel mottar og hvordan bistanden er
organisert.
 Knytte kontakter med hjelpeapparat og politi.
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Representanter
fra Norge møtte
med:
Gruppo Abele Torino
Politiet i None
Politiet i Torino
Regionale myndigheter
i Torino
Amici de Lazzarao
Statsadvokatembetet i
Torino
UISMI Roma
Be Free Roma
Statsadvokatembetet i
Roma

 Få innblikk i hvordan finanskrisen har påvirket den bistand som ytes overfor ofre for
menneskehandel.
 Hvordan politi og hjelpeapparat vurderer faren for re-trafikkering ved Dublinretur av
ofre for menneskehandel fra Norge til Italia.

Hovedkonklusjonene fra besøket kan oppsummeres som følgende:
 Politi og hjelpeapparat i kommunene rundt Torino har utviklet et nært samarbeid. De
har opprettet små team bestående av representanter fra både hjelpeapparat og politi
som driver oppfølgende arbeid i prostitusjonsstrøket. Både politi og hjelpeapparat var
svært fornøyd med dette samarbeidet.
 Italia har over flere år bygd opp en god struktur for å bistå ofre for menneskehandel.
Representanter fra hjelpeapparat, sosialtjeneste, politi og påtalemyndighetene var
imidlertid tydelig på at finanskrisen hadde ført til reduserte bevilgninger. Som en følge
av nedskjæringene har det vært en reduksjon i botilbud og tilbud om bistand. Dette har
resultert i at ofre for menneskehandel, som har bedt om bistand og beskyttelse, ikke
har fått hjelp og dermed har vært nødt til å fortsette i prostitusjon
 Hjelpeapparatet i Torino og Roma anså det som meningsløst at ofre for
menneskehandel ble sendt tilbake til Italia og mente norske myndigheter burde ta sin
del av ansvaret for den vanskelige situasjonen i Italia, og behandle søknadene om
beskyttelse i Norge i stedet for å sende kvinner på Dublinretur til Italia.
 None, som er en nabokommune til Torino, er et kjerneområde for menneskehandel i
Italia. Politiet i None uttrykte stor bekymring for følgene av nedskjæringer i
hjelpetilbud. Politiet er ved politietterforskning og straffeforfølgning avhengig av å ha
et sted å henvise ofre for menneskehandel. Reduksjon i hjelpetilbud hadde følgelig
hatt en negativ effekt på politiets arbeid.
 Sosialtjenesten i Torino har med sine knappe ressurser prioritert å bistå kun ofre for
menneskehandel som er gravide.
 Påtalemyndigheten i Torino og Roma hadde få konkrete saker å vise til. Det ble vist til
at det var vanskelig å få til et samarbeid med nigeriansk politi som følge av korrupsjon
i Nigeria. I tillegg lider rettsvesenet av at det har oppstått stor restanse og dermed et
stort etterslep i saker som skal opp for retten. Det tar derfor lang tid før saker blir
behandlet av rettssystemet.
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På studietur i None

Kvinnene oppgir ulike årsaker til at retur er problematisk, men de fleste sier at vi ikke forstår
hvordan det er der hun kommer fra. De beskriver frykt for korrupt politi, voldelige bakmenn,
familieproblemer, fattigdom, arbeidsledighet og samfunnets syn på kvinner.

Vi opplever at det fortsatt er mye usikkerhet rundt hva som vil skje i hjemlandet ved en retur.
Det er også stor usikkerhet rundt barnas fremtid og sikkerhet, når mor returnerer uten å ha
nedbetalt gjeld til bakmenn. Trygg retur med IOM skaper litt mindre usikkerhet, men vi
trenger fortsatt mer kunnskap hva som skjer med identifiserte ofre for menneskehandel som
returnerer med tanke på re-trafikkering.

Det er ikke slik at ikke alle ofre for menneskehandel ikke kan få hjelp i Italia. Problemet er at
det virker svært vilkårlig hvem som får tilgang på bistand, og dermed får oppfylt sine
rettigheter som ofre for menneskehandel. ROSA er av den oppfatning at det derfor er
uforsvarlig å sende ofre for menneskehandel på retur til Italia slik som situasjonen er nå.
Norske myndigheter bør ta ansvar, og heller realitetsbehandle søknader om beskyttelse i
Norge i stedet for å returnere mulige ofre for menneskehandel til Italia. Norske myndigheter
hadde forhåpentligvis ikke slått seg til ro med en situasjon hvor ikke alle ofre for
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menneskehandel som ba om bistand hadde fått hjelp i Norge. Det framstår derfor som
underlig at norske myndigheter ikke anser det som bekymringsfullt når dette skjer i Italia.
Gruppo Abele er en av de mest sentrale aktørene i Italia som yter bistand og beskyttelse til
ofre for menneskehandel. I tillegg til aktivitetstilbud, oppfølging og trygge boliger, drifter
organisasjonen den nasjonale hjelpelinjen. Det at leder for menneskehandelsprogrammet i
Torino ved vårt besøk ikke hadde fått utbetalt lønn de tre siste månedene, og at innsatsen mot
menneskehandel nå er basert på frivillige fordi de ikke har råd til å ansette fagpersoner,
forteller i grunnen sitt.

Nye utnyttelsesformer
Ifølge mandatet fra Justis- og beredskapsdepartementet, skal ROSA primært bistå kvinner
utsatt for menneskehandel utnyttet i prostitusjon. I 2014 har vi møtt og bistått noen kvinner
som forteller at de også har vært utnyttet i arbeid, gjennom au- pair ordningen. Vi mottar
jevnlig henvendelser om personer utnyttet i arbeid.

ROSA opplever nye utnyttelsesformer som skaper noen utfordringer for prosjektet:
 Kvinner utnyttet i au pair ordningen ønsker sjeldent å bo på krisesenter og velger
istedet å bo i egen bolig. Dette gjør det vanskelig for ROSA å følge opp den enkelte.
 Kvinner utnyttet til tvangsarbeid og tvangstjenester er fortsatt omdiskutert og i stor
grad forbundet med kvinner og menn fra Romania som tilhører rombefolkningen
 Vi opplever at et tilbud på krisesenter for voldsutsatte kvinner ikke er et egnet botilbud
for alle som blir utnyttet i menneskehandelen.
 Menn utnyttet i menneskehandel i bygg og anleggsbransjen, er en foreløpig mindre
gruppe identifiserte, men pr. i dag har de ikke tilgang til noe egnet hjelpetiltak. Røde
Kors er i oppstartsfasen av prosjektet «Rett til å bli sett», som er et prosjekt som skal
bistå denne gruppen.

Ekstrautgifter
ROSA bruker fortsatt en stor del av kapasiteten til å skaffe til veie løsninger i forbindelse med
ekstrautgifter relatert til kvinnenes behov for ulike helsetjenester innenfor
spesialisthelsetjenesten. Mange av kvinnene utsatt for menneskehandel har ofte mange store
fysiske og psykiske skader og derav behov for kostnadskrevende helsetjenester. Vår erfaring
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er at kvinnenes oppholdsstatus kan gi rett til ulike helsetjenester, men at de alltid ikke har rett
til å få utgiftene dekket. Ofte er det også uklarheter rundt oppholdsstatus og derav uklarheter
om hvem som har ansvaret for å tilby helsehjelp. I enkelte situasjoner forsøker ROSA å
overtale sykehus eller lege til å frafalle kravet om betaling, og om dette ikke går betaler
ROSA for tjenesten til ansvaret er avklart. Hvilke behov kvinnene har for ulike helsetjenester
varierer med hvilke krenkelser de har blitt utsatt for.

1.januar 2012 trådte en ny forskrift i kraft, «Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til
personer uten fast opphold i riket». Et viktig punkt er § 5 Rett til helsehjelp som ikke kan vente
m.v. Dette betyr blant annet at kvinner vi kommer i kontakt med som ønsker å avslutte et
svangerskap, kan få denne hjelpen uavhengig av oppholdsstatus.

Folkeregistrering
ROSA opplever til stadighet at vi møter på store hindringer når det gjelder å få folkeregistret
personer i ROSA. Det er fortsatt stor uvitenhet på de ulike skattekontorene rundt om i landet
når det gjelder rettigheter gitt for reflektanter. ROSA rapporterte i fjor om at kvinner boende
på krisesenter blir stående som UFB (uten fast bopel) i folkeregistret fordi de bor på
hemmelig adresse. Dette er det ingen endringer på i 2014. Dette oppleves fortsatt som svært
stigmatiserende for den enkelte. Vår erfaring viser også at det å få skattekort byr på
utfordringer og rammer direkte de som ikke kan vise til gyldig legitimasjon.
Det er også fortsatt store utfordringer med personnummer i folkeregistreringen når man
skifter mellom ulike oppholdstillatelser. En konsekvens av dette vil være at man står som
status utvandret og derfor ikke har krav på personnummer, heller ikke DUF- nummer.

Innholdet i refleksjonsperioden
Vi erfarer at innholdet i tilbudet til identifiserte mulige ofre for menneskehandel som har
innvilget refleksjonsperiode er mangelfullt. ROSA har i lang tid ønsket at man etter hvert kan
få til et samarbeid med ulike aktører i det private næringslivet som kunne tilby ROSAs
brukere praksisplasser i ulike bransjer. Vi erfarer at det er et stort behov for og ønske om å få
arbeidstrening. Dette er også noe den enkelte kan ta med seg videre når man ikke lenger er i
ROSA.
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Norskundervisning
ROSA tilbyr alle kvinner i prosjektet å gå på norskundervisning.
I 2013 fikk ROSA tilskudd fra IMDI til norskundervisning for kvinner med status asylsøker i
ROSA. Enkelte kommuner tilbyr kvinner på refleksjonsperiode norskundervisning, selv om
det ikke er noe kvinnene har rett til. I andre kommuner betaler ROSA for norskundervisning.
Norskundervisning, som for noen innebærer muligheten til å lære å lese og skrive, gir en stor
opplevelse av mestring. Kvinnene forteller at det å kunne lese overskrifter i norske aviser gir
en stor opplevelse av å høre til. Derfor tror vi at et tilbud om å lære å lese og skrive gjennom
norskundervisning har stor verdi med tanke på å styrke kvinnenes posisjon ved en retur, samt
at det er et viktig bidrag til aktiviteter for å ivareta kvinnenes psykiske helse.

Treningstilbud
Et annet populært tiltak er å trene på treningsstudio og dans. Tidligere har dette vært
vanskelig å få til, fordi treningsstudioene oftest opererer med medlemskap og bindingstid på
ett år. ROSA erfarer at fysisk trening gir positive utslag på den psykiske helsen til kvinnene.

Negledesign

ADORA-prosjektet, et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet og TL-design for kvinner i
ROSA, er et meget populært tilbud blant kvinner i prosjektet. Dessverre er det kun kvinner i
Østlandsområdet som kan benytte seg av tilbudet, da det er lokalisert i Oslo. I forbindelse med
utdannelsen betaler ROSA for månedskort for kvinner som må reise inn til Oslo. Alle elevene
i Adora- prosjektet får kursbevis og diplomer etter å ha fullført de ulike kursene. Det som
også gjør Adora- prosjektet unikt er at det ikke er en forutsetning for å delta at man må kunne
skrive og lese, da flere som ROSA bistår ikke kan dette, noe som igjen gir en opplevelse av
mestring.
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