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I årets ROSA-rapport kan det leses om er-
faringer og aktiviter fra ROSA i 2017 både 
hva gjelder informasjonsarbeid, oppfølging 
av brukere og drift av den nasjonale hjel-
pelinjen mot menneskehandel. Gjennom 
vårt arbeid får vi i ROSA en unik innsikt i 
hva som beveger seg på feltet, samt i hvilke 
utfordringer som gjør seg gjeldende. 

Vi kan i 2017 blant annet fortelle om 
endringer i brukergruppen og erfaringer fra 
utvikling av telefontilbudet. I siste del av 
årsrapporten redegjør vi for både nye og 
vedvarende utfordringer. 

Her på første side ønsker vi å spesielt å 
trekke frem en sentral utfordring som i 
stadig større grad påvirker ofre for men-
neskehandels mulighet til å ta imot hjelp. 
ROSA erfarer at det blir stadig vanske-
ligere for ofre for menneskehandel å få 
opphold i landet, med mindre de vitner i 
straffesaker. Det å knytte muligheten til 
opphold til straffeforfølgning i så stor grad 
som det i dag gjøres, er i seg selv proble-
matisk når de færreste saker kommer for 
retten. Utnyttelsen er imidlertid et fak-
tum, og det er med stor bekymring vi ser 
at ofre for menneskehandel sendes ut av 
landet i stedet for å få hjelp og bistand.

Stortinget anmodet gjennom et vedtak i 
desember 2015 regjeringen om å utrede 
muligheten for å gi mennesker, hvor det er 
sannsynliggjort at de er ofre for mennes-
kehandel, oppholdstillatelse i Norge. ROSA 
ønsket Stortingets vedtak velkommen.  Men 
kan dessverre ikke se at regjeringen i sin 
oppfølging imøtekommer stortingsflertallets 
ønske.

1 Stortingets asylvedtak i oktober 2016 førte til at rimelighetskriteriet i UDIs landpraksisnotat for 
vurdering av asylsaker for Nigeria ble endret.

ROSA erfarer at siden Stortingets vedtak i 
2015 har situasjonen for det store flertallet 
av ofre for menneskehandel gått fra vondt 
til verre. Det har aldri vært enkelt for ofre 
for menneskehandel å få bli i landet. Nå ser 
vi imidlertid at terskelen for å få opphold i 
realiteten har blitt hevet. Over flere år har 
den største gruppen ROSA bistår vært fra 
Nigeria. Tidligere år fikk noen ofre som ikke 
vitnet opphold, spesielt kvinner med barn 
fra Nigeria. Kvinner fra Nigeria får nå nær-
mest konsekvent avslag på asyl, og henvises 
til internflukt. Dette er en utvikling som 
skjøt fart etter at UDI ikke lenger skal fore-
ta en vurdering om hvorvidt det er rimelig å 
henvise nigerianske ofre for menneskehan-
del til internflukt i sitt hjemland.1   

Menneskehandel utgjør et så grovt brudd på 
menneskerettighetene, at det er vanskelig 
å forstå at fokus settes på å få ofre sendt 
ut av landet framfor å gi flere beskyttelse i 
Norge. Vi forventer følgelig at regjeringen 
på nytt tar opp til vurdering Stortingets 
vedtak om at flere ofre for menneskehandel 
bør får opphold i Norge.

Vi håper den følgende rapporten kan være 
til nytte og ettertanke.

Med hilsen

Mildrid Mikkelsen, leder ROSA-prosjektet-

Leila Langdalen Sbai, informasjonsrådgiver 

Lisa Weldehanna, rådgiver

Forord
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• I 2017 mottok ROSA 113 førstegangs-
henvendelser om og fra mulige ofre 
for menneskehandel. 

• Av 113 henvendelser omhandlet 20 
menn.

• Av 113 henvendelser tok 45 personer 
imot bistand fra ROSA. åtte menn 
og 37 kvinner.

• Av 45 som mottok bistand var 28 
utnyttet i prostitusjon, 12 i tvangs-
arbeid/-tjenester og fem på annet 
vis.

• En kvinne oppgir ved henvendelse at 
hun er gravid. Fem kvinner har ved 
henvendelse med mindreårige barn. 
Totalt fem barn var i følge med mor 
ved henvendelse. Åtte kvinner opp-
gir at de har barn i hjemlandet 

• Nasjonalitetene til personene som 
henvendte seg i 2017 viser at kvin-
ner fra Nigeria fortsatt utgjør den 
største gruppen, men det er en 
kraftig nedgang.

• Alder på personene som tok imot 
hjelp fra ROSA varierer fra 17-50 
år. Den største gruppen er mellom 
22-24 år.

• 17 personer i ROSA har anmeldt for-
holdet til politiet i 2017.

• Ulik oppholdsstatus gir fortsatt noen 
variasjoner i tilgang til helsehjelp, 
livsopphold og sosiale aktiviteter for 
personer i ROSA.

• Personer bistått av ROSA får dekket 
utgifter til ulike kvalifiserende og 
sosiale tiltak. Alle som bor på Øst-
landet i regi av ROSA, får tilbud om 
negledesign-utdannelse i Adora-pro-
sjektet

• Personer ROSA kommer i kontakt 
med har ofte reist via flere euro-
peiske land, og omfattes av regel-
verket i Dublin-forordningen. Dette 
skaper utfordringer i bistanden

• ROSA opplever at bistand som mulig 
offer for menneskehandel er mindre 
tilgjengelig for personer utnytta i 
andre utnyttelsesformer enn prosti-
tusjon, samt for menn.

• I 2017 var det fire fellende ting-
rettsdommer. To ankesaker ble be-
handlet av lagmannsretten, en med 
fellende dom og en med frifinnelse, 
en ankesak ble behandlet av Høyes-
terett med fellende dom.

Sammendrag 
2017
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ROSA-prosjektet er en del av Norges stra-
tegi for å oppfylle internasjonale forplik-
telser, samt nasjonale målsetninger på 
menneskehandelfeltet. 

ROSA står for reetablering, oppholdsste-
der, sikkerhet og assistanse, og ble opp-
rettet 1. januar 2005 etter søknad fra 
Krisesentersekretariatet i Norge. Krisesen-
tersekretariatet er en paraplyorganisasjon 
for krisesentre i Norge, og teller i 2017 28 
medlemssentre. 

I januar 2010 trådte lov om kommunale 
krisesentertilbud i kraft. I lovens forarbei-
der presiseres det at ofre for menneske-
handel skal omfattes av krisesentertilbu-
det.

ROSAs mandat er å koordinere sikre opp-
holdssteder med tilgang til nødvendig 
bistand og informasjon til personer over 18 
år1 utnyttet i prostitusjon i menneskehan-
del, i henhold til Europarådskonvensjonens 
artikkel 4, samt veilede og informere de 
ansatte på bostedene som daglig bistår de 
utsatte. ROSA er i 2017 fortsatt drevet som 
et prosjekt.

1 De fleste ROSA bistår er kvinner. I noen tilfeller hvor vi kun har bistått kvinner blir derfor beteg-
nelsen «kvinner» brukt i denne rapporten.

I desember 2016 lanserte den norske re-
gjeringen sin 5. handlingsplan mot men-
neskehandel. ROSAs arbeid omfattes av 
tiltak 5 og 18 i handlingsplanen. 

Palermoprotokollen er en tilleggsprotokoll 
om menneskehandel i FNs konvensjon mot 
grenseoverskridende organisert krimina-
litet. Den ble vedtatt i desember 2000 
og trådte i kraft i 2003. Norge ratifiserte 
konvensjonen samme år. Formålet med 
Palermoprotokollen er å forebygge og be-
kjempe menneskehandel, spesielt handel 
med kvinner og barn, samt beskytte ofre-
ne med full respekt for deres menneske-
lige rettigheter. Protokollen etablerer et 
juridisk samarbeid over landegrenser og 
møter den globale menneskehandelen med 
en global reaksjon.

I februar 2008 ratifiserte Norge Europa-
rådskonvensjonen mot menneskehandel 
av 3.mai 2005, hvor formålet var å sikre 
iverksettelsen av flere konkrete tiltak mot 
menneskehandel. 

Nasjonalt og 
internasjonalt 
rammeverk
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Aktiviteter i 
ROSA 2017
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ROSA skal, i henhold til gitt mandat, arran-
gere seminarer for ansatte på krisesentre-
ne og våre samarbeidspartnere to ganger 
i året for å gi økt kunnskap om temaet 
menneskehandel og utveksle informa-
sjon. I 2017 arrangerte ROSA to seminarer 
på Holmen Fjordhotell. Vi mottar gode 
tilbakemeldinger fra de ansatte på krise-
sentrene og øvrige deltagere vedrørende 
våre seminarer. De forteller at de ulike 
foredragsholdere vi hvert år inviterer gir 
dem ny kunnskap, og at seminarene opp-
leves som høyst relevante for deres arbeid 
med å bistå personer i ROSA. ROSA kan 
også melde om økt interesse for å delta på 
seminaret fra våre ulike samarbeidspart-
nere. Det er spesielt nyttig at instanser 
som UDI deltar. De formidler til oss at den 
erfaringsbaserte kunnskapen de får på 
seminaret om menneskehandel er høyst 
relevant i deres arbeid. 

Våren 2017 holdt Kristin Berntsen, leder 
for mottak på Oslo Krisesenter, sammen 
med Leila Langdalen Sbai i ROSA, innlegg 
om reaksjoner på vold i et menneskehan-
delsperspektiv. Ida Elin Koch, spesialkon-
sulent på Pro Sentret snakket om sårbare 
personer fra Bulgaria og Romania som sel-
ger sex i Oslo. Kjersti Knudssøn, journalist 
i NRK Brennpunkt, fortalte om sine erfa-
ringer ved å lage Brennpunkt-dokumenta-
ren «Lykkelandet». Advokat Gro Wildha-
gen foretok en gjennomgang av rettslige 
spørsmål og erfaringer fra «Lime saken». 
Advokat Silje Stenvaag redegjorde for en 
ny menneskehandelssak i Høyesterett.  

På høstseminaret innledet Linda Ervik, 
leder i menneskehandelsgruppen i Vest po-
litidistrikt, om erfaringer og utfordringer i 
menneskehandelssaker. Leder for Service-
senteret for utenlandske arbeidstakere 
(SUA) Lene S. Hagen, med Daina Bogdani-
ene fra Arbeidstilsynet snakket om hvilke 
tjenester og hjelp (SUA) kan tilby.  Henri-
ette Sundby ved Asker og Bærum krisesen-
ter og Abresha Dula fra IOM, presenterte 
erfaringer knyttet til en sak om frivillig 
retur til Nigeria. UDI ved Synne Koht Esnali 
og Hanna Holmelin redegjorde for ulike 
oppholdstillatelser, og annet relevant re-
gelverk for ofre for menneskehandel. Inn-
landet politidistrikt ved ettforskningsleder 
Ingar Høye og politiadvokat Ann Elisabeth 
Billa avrundet seminaret med et innlegg 
om etterforskningen i en sak med bulgar-
ske fornærmede «operasjon mini»

ROSA-seminarer
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Bilder fra ROSAs seminarer 
2018
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Informasjonsarbeid

ROSA får stadig henvendelser fra ulike 
organisasjoner og instanser i inn- og 
utland med forespørsel om å dele 
erfaringer og kunnskap fra ROSA sitt 
arbeid. I 2017 ble det holdt foredrag 
for offentlige myndigheter og frivillige 
organisasjoner både nasjonalt og inter-
nasjonalt. 

Nasjonal  deltakelse
Foredrag nasjonalt
• Journalistutdanningen ved Høgsko-

len i Oslo og Akershus om mennes-
kehandel og media

• Sykepleierutdanningen ved Lovisen-
berg diakonale høgskole 

• Konferanse i Trondheim for ansatte ved 
servicesentrene for utenlandske ar-
beidstakere

• Arrangement i Trondheim i forbindelse 
med FNs internasjonale kampanje mot 
vold mot kvinner

• Traumekurs for Gjøvik Krisesenter og 
Tone Lise-akademiet

• Kurs for nyansatte ved Grensekontrol-
len på Oslo Lufthavn Gardemoen

• Seminar for ansatte ved UDIs mottak 
for enslige mindreårige 

• Fagdag for polsk nettverk på menneske-
handelfeltet i regi av den Polske am-
bassaden i Norge.  

• Panelsamtale om menneskehandel ar-
rangert av jussformidlingen i Bergen

• Panelsamtale om kvinner på flukt under 
Kvinnefrontens feminismefestival

• Temakveld om menneskehandel hos Ås 
kirkeakademi

• Åpent møte om menneskehandel i regi 
av Soroptimist International, Bergen 

• Samling for det Regionale ressurssen-
tre om vold, traumatisk stress og selv-
mordsforebygging(RVTS) i Tromsø

• Samling for lokalpolitikerne i KrF 

• Debattmøte om menneskehandel i regi 
av Oslo Krf

• Debattmøte om menneskehandel i regi 
av Soroptimist International, Norgesuni-
onen.

Panelsamtale i Bergen
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Møteaktivitet nasjonalt
• Møter med representanter fra den 

amerikanske ambassaden vedrørende 
«Trafficking in Persons»-rapporten for 
2017

• Jevnlige møter med samarbeidsparte-
nere som Oslo Røde Kors - «Rett til å 
bli Sett»,Pro-Sentret, Nadheim, Filé-
mon, Marita-stiftelsen, IOM, Krisesen-
tre og KOM 

• Informasjonsmøte med andre organisa-
sjoner som Norges Kristne Råd, A21 og 
Jentefronten

• Møte med Bufdir i forbindelse med 
innspill til deres nye veileder til krise-
sentrene

• Informasjonsmøte med Karin Andersen, 
SV

• Møte med statssekretær Toril Charlotte 
Ulleberg Reynolds i Justis, og bered-
skapsdepartementet.

• Deltagelse på diverse møter i prosjek-
tet «Ofre for menneskehandel - hel-
hetlig og brukersentrert tjeneste» i 
regi av konsulentselskapene Rambøl og 
Halogen

• Faste samarbeidsmøter med Oslo krise-
senter, om oppfølging av den døgnåpne 
ROSA-telefonen og akuttilbudet.

• Møte med RVTS med innspill til hvordan 
menneskehandel skal inngå i opplæ-
ringsprogram for helsepersonell

• Månedlige samarbeidsmøter med 
ADORA-prosjektet, hvor vi får løpende 
oppdateringer og informasjon om 
ROSA-brukernes deltagelse fra 
prosjektleder.

• Møter med menneskehandelsgruppen 
i Oslo politiet, og Innlandet Politidis-
trikt.

• Møte med UDI og IOM om returpro-
grammet for sårbare grupper

• Møte med Byråd for helse og omsorg i 
Bergen kommune 

• Møte med Frelsesarmèen migrasjons-
senter 

• Møte med Barnevernstjenesten i Bydel 
St. Hanshaugen 

• Informasjonsmøte med studenter i 
sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus

• Møter med forskningsgruppen MIGMA

Besøk fra krisesenteret i Salten
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Seminarer og annet
• Krisesentersekretariatets årsmøte på 

Holmen Fjordhotell 

• Fagseminar i regi av Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi «Nigeria 
today: Perils and Potenial» MIGMA 

• Menneskehandelsseminar i regi av 
Frelsesarmèen om tvangsarbeid og 
svart økonomi

• Fagseminaret» Sexkjøp- hva vet vi»? i 
regi av Sex og Samfunn

• ROSA var invitert av officer ved 
den amerikanske ambassade, Luke 
Schetele, for å diskutere cybersecurity 
og internasjonal kriminalitet med FBI i 
den amerikanske ambassadørboligen

• Lansering av Pro Sentret sine nye rap-
porter om salg og bytte av sex blant 
unge. I rapporten ”Mistanke og mage-
følelse” leser vi blant annet om enslige 
mindreårige som er særlig sårbare for 
utnyttelse i menneskehandel.

Debattmøte om menneskehandel(over), Fore-
drag journalistutdanningen (under)
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ROSA på besøk i Norge

ROSA ser at det er et stort behov for å 
kunne reise rundt i Norge for å be-
søke de ulike krisesentrene og andre 
som bistår ofre for menneskehandel. 
Vi opplever at mange etterspør økt 
kompetanse, og at det derfor er svært 
nyttig med besøk fra ROSA som kan 
fortelle om arbeidet vi gjør og ofrenes 
rettigheter. ROSA har dessverre ikke 
midler til å gjøre dette i like stor grad 
som vi ønsker, men håper at vi kan få 
gjort mer av dette i framtiden.

• Bergen Krisesenter

• Sarpsborg Krisesenter

• Tromsø Krisesenter

• Albertine i Stavanger

• Aust-Agder Krisesenter

• Kongsberg Krisesenter

• RVTS Tromsø

• Ås Kirkeakademi

• Jussformidlingen i Bergen

• Byråd for helse og omsorg i Bergen 
Kommune

ROSA på besøk i Tromsø

Besøk på krisesenteret i Kongsberg
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Internasjonal deltagelse

ROSA ser at kontakt med hjelpeorganisa-
sjoner 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 menneskehandel 
nødvendiggjør at man kjenner til hver-
andre og vet hvem man skal kontakte ved 
behov. Dette kan være aktuelt i saker hvor 
personer returneres til hjemlandet eller 
land hvor de skal søke asyl. For å kunne 
gi god informasjon, 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 mennes-
kehandel uavhengig av deres 
nasjonalitet.

Internasjonale innlegg
• Women of the World (WOW) 

konferanse i London: Innlegg 
om menneskehandel og sex-
kjøpsloven

• Modern Day Slavery, kon-
feranse på Island: Innlegg 
om ROSA og krisesentrenes 
arbeid med å bistå ofre for 
menneskehandel.

Internasjonale møter
• Møte med CAPERNAUM, hjelpeorgani-

sasjon for ofre for menneskehandel i 
Valencia

• Diverse møter i Albania: Se eget kapit-
tel

• Diverse møter i USA i forbindelse med 
IVLP- programmet «Trafficking in Per-
sons». Se eget avsnitt.

Innlegg på Women Of the World-konferansen i London
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The international visitor program(IVLP)

ROSA ble invitert til USA av United States 
Department of State Bureau of Education 
and Cultural Affairs sammen med kollega-
er fra hele verden på IVLP- programmet 
”Combating Trafficking in Persons II.” 

I Washington DC ble det avholdt møter med 
blant annet U.S Department of Justice, US 
Department of Labor, Office of Child Labor, 
Forced Labor and Human Trafficking. Dette 
ga oss en grundig opplæring i hvordan det 
politiske systemet i USA fungerer. 

Vi besøkte videre Polaris, som driver den 
nasjonale hjelpetelefonen for ofre for men-
neskehandel. 

Turen gikk deretter til Buffalo, Reno og 
Austin i Texas. 

Deltakelse i programmet har gitt ROSA økt 
kunnskap om det amerikanske systemet og 
et dypere innblikk i hvordan USA bekjemper 
menneskehandel. Spesielt nyttig var det å 
treffe kollegaer fra hele verden og knytte 
kontakter.

Deltakere i ILVP-programmet fra hele verden



Side | 13

ROSA har gjennom årene bistått flere 
personer som kommer fra Albania. I de-
sember 2017 var ROSA på en ukes studie-
tur til Tirana og Elbasan i Albania. Rasim 
Gjoha, leder av Albanian Foundation for 
Conflict Resolution and Reconciliation and 
Disputes (AFCR) i Tirana, bisto i tilrette-
legging og gjennomføring av programmet. 
Han har i over 20 år jobbet med konflikt-
håndtering i Albania og har samarbeidet 
i mange år med norske og internasjonale 
myndigheter

Målet med turen var følgende: 

• Få innblikk i hvor trygt det er å re-
turnere ofre for menneskehandel til 
Albania.

• Få innblikk i hvilken bistand ofre for 
menneskehandel mottar og hvordan 
bistanden er organisert.

• Knytte kontakter med hjelpeapparatet

ROSA på studietur til Albania

  Vi besøkte:

• Deputy Minister of Internal 
Affairs and National Anti-
Trafficking Coordinator Ms. 
Rovena Voda

• IOM Tirana

• TIP representative Albania, 
Geoffrey Parker

• Different and Equal

• Advokat Kelmend Frrokij

• State-Run Centre for High 
Risk Cases, Director Rezart 
Sulstarova

• Another Vision Elbasan

• Albanian Foundation for Con-
flict Resolution and Reconci-
liation and Disputes (AFCR) 
Rasim Gjoha
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Hovedkonklusjonene fra besøket kan opp-
summeres som følgende:

• ROSA besøkte ulike representanter for 
den nasjonale idenfiseringsmekanis-
men, som trakk korrupsjon frem som 
en særlig bekymring. Det foregår for 
tiden en svært omdiskutert revisjon av 
lovgivningen på justisfeltet, vedtatt av 
parlamentet. I dag er arbeidet i spe-
sialdomstolen for menneskehandel og 
organisert kriminalitet samt statsadvo-
katen og påtalemyndigheten sentrali-
sert i Tirana. Etter reformen skal dette 
desentraliseres. Det er stor bekymring 
rundt denne reformen, da det er et 
særlig høyt korupsjonsnivå innenfor 
politiet og domstolene på lokalt plan.

• Det finnes ett statlig drevet beskyttel-
sestiltak, med et høyrisikosenter som 
boenhet. Beskyttelsestiltakene ved det 
statlige høyrisikosenteret går ut på å ta 
fra beboere mobiltelefoner, og begren-
se bevegelsesfriheten til den enkelte 
ved at de ikke fritt forlate senteret når 
de ønsker. Dette er det eneste alter-
nativet hvis man ønsker å bli beskyttet 
ved en retur til Albania, noe vi i ROSA 
opplever som foruroligende. De nevnte 
sikkerhetstiltakene kan gjøre det svært 
vanskelig for den enkelte å ta imot 
bistand. 

• I møter med de ulike delene av hjel-
peappratet i Albania stilte ROSA spørs-
mål om hvilken hjelp som tilbys ofre 
som velger å ikke anmelde og gå inn 
i det offentlige beskyttelsestiltak. Til 
dette fikk vi ulike og uklare svar, noe 
som skapte en stor bekymring for ROSA. 
Det generelle inntrykket vi fikk var at 

anmeldelse er en forutsetning for til-
gang til hjelp og beskyttelse.

• Hjelpeapparatet i Albania bekrefter at 
det er lettere å hjelpe personer som 
returnerer med IOM enn andre, da de 
får med seg pengestøtte. 

• Tirana er en liten og gjennomsiktig by, 
og ROSA er bekymret for i hvilken grad 
hjelpeapparatet klarer å beskytte ofre 
for menneskehandel.  

• Personer identifisert som ofre for men-
neskehandel i Norge blir ikke nødven-
digvis vurdert som det i Albania. Å få 
status som offer for menneskehandel 
ser ut til å forutsette en anmeldelse. 
Hvis man av ulike grunner ikke tør eller 
kan anmelde, kan det virke som man 
står uten beskyttelse fra myndighetene 
ved en eventuell retur. 

• Albania har satset mye på opplærings-
program finansiert av EU. Dette inne-
bærer opplæring av politi og domstoler. 
Myndighetene har utarbeidet gode 
manualer og iverksatt prosess «Vet-
ting» som betyr at alle som blir ansatt i 
offentlige posisjoner må levere plettfri 
vandel før de blir ansatt

• ROSA er etter turen til Albania bekym-
ret for hvilken hjelp og bistand ofre for 
menneskehandel faktisk får ved en re-
tur. Vi er bekymret for den organiserte 
kriminaliteten og det høye korupsjons-
nivået i alle ledd, noe vi fikk bekreftet 
fra flere hold.

• Elbasan er en by i Albania hvor mange 
ofre for menneskehandel kommer fra. 
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På besøk hos hjelpeapparatet i Elbasan 
ble ROSA fortalt at ansatte opplevde å 
bli truet på livet av den organiserte kri-
minaliteten når ofre for menneskehan-
del politianmelder. Hjelpeapparatet var 
helt tydelig på at politiet samarbeider 
med personer tilknyttet den organiserte 
kriminaliteten, og at det derfor ikke er 
trygt å returnere. 

• Det er mange gode krefter i hjelpeap-
paratet og stor vilje til å forøke å endre 
på systemet slik det framstår i dag. 

Albania ønsker medlemskap i EU, og vi 
ble fortalt at det er store endringer som 
må gjøres for å redusere kriminaliteten 
og korrupsjonen i landet før de blir et 
godkjent medlemsland. ROSA er positivt 
overrasket over den åpenheten både 
myndigheter og hjelpeapparatet viste 
oss ved å bekrefte at landet har store 
utfordringer på grunn av korrupsjonen i 
landet på alle nivåer.

Møte med deputy Minister of Internal Affairs og nasjonal anti-trafficking koordinator
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ROSAs hjemmeside
www.rosa-help.no

Statistikken de siste 12 måne-
dene viser 49 721 besøkende på 
nettstedet. I tillegg til nasjonale 
besøkende ser vi at hjemmesiden 
gjestes av personer fra en rekke 
land.

ROSA og sosiale 
medier 
I 2017 har vi fått i overkant av 
1550 følgere på Facebook. 

På siden synliggjør vi aktiviteter 
og relevant stoff fra media og 
forskning. På denne måten når 
vi ut til et større publikum, og 
gjør informasjon om ROSA og vårt 
arbeid mer tilgjengelig for sam-
arbeidspartnere og andre interes-
serte.

ROSA i media og på nett
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Medieoppslag
I 2017 er det 48 treff i media på søkeordene 
ROSA-prosjektet, 21 treff på media i papi-
rutgave og 27 web-treff. Det er 38 treff på 
Mildrid Mikkelsen, daglig leder av ROSA, og 
ni treff på informasjonsansvarlig Leila Lang-
dalen Sbai.1

ROSA har mye kontakt med media hvert år, 
og som oftest er det mediene som henvender 
seg for å få en uttalelse om ulike menneske-
handelssaker fra ROSA eller fra personer vi 
bistår. I 2017 har ROSA blitt intervjuet i flere 
aviser, som VG, Dagbladet, Aftenposten, Klas-
sekampen, Agenda Magasin, Bergens Tidende 
og ulike lokalaviser. ROSA har hatt flere opp-
slag i NRK Dagsrevyen og ble intervjuet i den 
prisvinnende NRK Brennpunkt-dokumentaren 
«Lykkelandet». ROSA har også medvirket i 
program på NRK Radio og i Podkasten Kjønns-
avdelingen, som Agenda Magasin og Kilden 
kjønnsforskning.no står bak.

1 Informasjon innhentet gjennom medieover-
våkningsprogrammet ”Retriever analyse”

• Noen overskrifter fra media

• «Slår alarm om prostituertes 
sikkerhet»

• «Kvinner som forsvinner»

• «Må gjøre mer mot menneske-
handel»

• «Ofre for menneskehandel må få 
beskyttelse»

• «Forstår ikke at menn kjøper sex 
av mindreårige»

• ROSA- prosjektet: Menneskehan-
del midt iblant oss»

• «Kvinnesatsing og kamp mot 
slaveri»

• «Bekymret for utviklingen - Økt 
etterspørsel av yngre prostituer-
te»

• «EØS – pengene - 9 millioner 
norske EØS - kroner skulle hjelpe 
100 kvinnelige menneskehan-
delsofre i Romania. Prosjektet 
stoppet ved denne rønna»

Informasjonsrådgiver Leila 
Langdalen Sbai gjestet 
podcasten ”Kjønnsavdelingen”
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Fra NRK Brennpunkts ”Lykkelandet”(over), medieoppslag fra henholdsvis VG og Dagbladet 
under 
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Samarbeid med andre instanser

ROSA og krisesentrene 

I 2017 kan ROSA rapportere om tett dia-
log på telefon og mail med ansatte på 28 
krisesentre, i forbindelse med bistand og 
oppfølging av ofre for menneskehandel. 
I henhold til ROSA sitt mandat skal ROSA 
tilby ansatte på krisesentrene kompetan-
seheving gjennom rådgivning, informasjon, 
seminarer og kurs om menneskehandel. I 
den sammneheng arrangerer ROSA to årli-
ge seminarer, der vi i 2017 ser økt delta-
gelse fra de ulike krisesentrene og andre 
samarbeidspartnere.

Krisesentrene erfarer at det krever mye 
ressurser å følge opp ofre for menneske-
handel i det daglige. Dette gjelder helse, 
rettigheter, kunnskap om utlendingsfeltet 
og rettsapparatet. ROSA får ofte bekym-
rede tilbakemeldinger fra sentrene om 
utfordringer som følger av manglende res-
surser for målgruppen. 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 traumereak-
sjoner er høyst relevant i arbeidet med å 
bistå kvinner utsatt for vold og seksuelle 
overgrep i menneskehandelen. Tilbakemel-
dinger vi får fra kvinnene som har bodd på 
de ulike krisesentrene er i hovedsak posi-
tive. For mange kvinner blir relasjonen til 
kontaktpersonen på krisesenteret viktig. 
Flere får oppfølging også etter at de er 
innvilget opphold i Norge og har flyttet ut i 
egen bolig.

ROSA, Kirkens Bymisjon, 
Nadheim og Lauras hus

ROSA har et godt og tett samarbeid med 
Kirkens Bymisjons oppsøkende prostitu-
sjonsteam på gata og i leiligheter, så som 
Nadheim i Oslo, Prosjekt FRI i Bergen 
og Albertine i Stavanger. Den tilliten og 
kontakten de oppsøkende teamene får, 
er en viktig forutsetning for at ofre for 
menneskehandel tør å møte og eventuelt 
ta imot hjelp fra ROSA. Nadheim, Kirkens 
Bymisjons prostitusjonsenhet i Oslo, til-
byr utsatte personer individuelle samtaler 
og driver Lauras hus der mange av ROSAs 
brukere bor. ROSA har et tett samarbeid 
med de ansatte på Lauras hus vedrørende 
oppfølging av den enkelte beboer. 

ROSA og PRO Sentret

ROSA samarbeider med PRO Sentret, et 
kommunalt lavterskeltilbud til personer i 
prostitusjon i Oslo. PRO Sentret tilbyr gra-
tis helseundersøkelse, mat og/eller samta-
le med sosionom. 

På samme måte som Nadheim, er den 
tilliten de ansatte på PRO Sentret får av 
brukerne viktig når de søker informasjon 
om hjelp fra ROSA. Helsetilbudet har vist 
seg å være særdeles viktig for ROSAs bru-
kere, og er en god arena for å kartlegge 
de helseutfordringer den enkelte har.  
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ROSA og Marita Women

Marita Women er et motivasjons- og re-
lasjonsbyggende diakonalt tiltak, rettet 
mot mennesker med prostitusjonserfaring. 
Målgruppen er hovedsakelig kvinner som er 
identifisert som mulige ofre for menneske-
handel. De ulike tiltakene er Maritakafeen, 
relevant arbeidspraksis, individuell oppføl-
ging gjennom praktisk hjelp og støttesam-
taler, oppsøkende samtaler ute og bofelles-
skap for kvinner med døgnoppfølging. ROSA 
har flere brukere boende i botiltaket og 
har et godt samarbeid med de ansatte. 

ROSA og Oslo Røde Kors -  
Rett til å bli sett

Rett til å bli sett tilbyr oppfølging og 
aktiviteter til ofre for menneskehandel. 
Herunder leksehjelp til studentene i 
Adora-programmet. De driver også et 
arbeidspraksis-tiltak i samarbeid med  
Choice Hotels for målgruppen, som mange 
av ROSAs brukere har nyttiggjort seg. ROSA 
har jevnlig kontakt og samarbeidsmøter 
med prosjektet.

ROSA og Safe House Filemon

Frelsesarmeen driver Norges første og 
eneste Safe House for menn som er utsatt 
for tvangsarbeid.  ROSA henviser til dette 
botilbudet når vi kommer i kontakt med 
personer utnyttet i arbeid eller tvangstje-
nester som har behov for beskyttelse. 

ROSA og advokatene

Alle som blir identifisert som mulige ofre 
for menneskehandel har rett til tre timers 
juridisk veiledning av advokat for å vurdere 

en mulig anmeldelse av sin menneskehan-
delssak. Justisdepartementet har gitt Fyl-
kesmannen myndighet til å godkjenne flere 
timer etter søknad fra advokat. ROSA har 
et godt samarbeid med en rekke advokater 
med spesialkompetanse på menneskehan-
del. 

ROSA og den amerikanske 
ambassaden

Hvert år gir det amerikanske utenriksde-
partementet ut en evaluering av lands inn-
sats mot menneskehandel og slavearbeid 
i en ”Traficking In Persons”(TIP)-rapport. 
Her rangeres land etter hvor gode de er til 
å bekjempe menneskehandel. 

ROSA rapporterer hvert år inn til denne og 
i den sammenheng har ROSA flere samar-
beidsmøter med representanter for den 
amerikanske ambassaden gjennom året.

ROSA og ADORA

Krisesentersekretariatet har i samarbeid 
med TL-design, søkt midler fra 
Justisdepartementet for et tiltak som skal 
hjelpe ofre for menneskehandel ut av 
prostitusjon. Dette tilbudet, om utdannelse 
i negledesign og make-up, har vært en stor 
suksess. Deltakere forteller selv hvordan 
mestringsfølelsen styrkes gjennom det 
å kunne lære et håndverk og motta et 
diplom på gjennomført utdannelse. Tanken 
er å gi deltakerne et håndverk de kan 
bruke ved en eventuell retur til hjemland. 
Utdannelsen er tilpasset oppholdet i Norge 
gjennom inndeling i moduler. Prosjektet 
rapporteres om i en egen årsrapport.
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ROSA og politiet

ROSA opplever å ha et gjensidig godt 
samarbeid med spesialenhetene i politiet. 
Organisering av politiets innsats mot men-
neskehandel i egne enheter har vist seg å 
være avgjørende for at politiet skal kunne 
etterforske denne form for kriminalitet på 
en god måte. ROSA anser det følgelig som 
svært positivt at flere spesialenheter har 
blitt opprettet og understreker betydnin-
gen av at enhetene får tilført tilstrekkelig 
med ressurser. 

I Riksadvokatens rundskriv som gir førin-
ger for politiets mål og prioriteringer, ble 
menneskehandel også for 2017 anført som 
et prioritert område. Riksadvokaten skri-
ver at politiet aktivt må søke å avdekke 
de lukkede miljøer som står bak mennes-
kehandel. Videre heter det at flere men-
neskehandelssaker utvilsomt bør avdekkes. 
Politiet skal ikke avvente anmeldelser fra 
ofrene, som skal gis tilbud om bistand og 
beskyttelse. Riksadvokaten peker her på 

viktige momenter hvor det er nødvendig at 
politiet styrker sitt arbeid. 

Vi har de siste årene sett en utvikling hvor 
en større andel av sexsalg formidles via 
internett samtidig som gateprostitusjonen 
reduseres. Denne endringen i prostitu-
sjonsmarkedet stiller politiet overfor nye 
utfordringer i det oppsøkende arbeid, og 
utvikling av nye arbeidsmetoder synes 
påkrevd.

ROSA har fått flere henvisninger av 
personer utnyttet i menneskehandel fra 
Politiets Utlendingsenhet i 2017, og erfarer 
et bedret samarbeid. Vi ser imidlertid 
at det fortsatt er en del utfordring i 
en del saker hvor det blir en avveining 
mellom menneskehandel og brudd på 
utlendingsloven. Det er avgjørende at 
menneskehandelsgruppene i politiet får tid 
til å gjøre tilstrekkelig undersøkelser for 
å avdekke menneskehandel før personene 
sendes ut av landet.

ROSA med menneskehandelsgruppa i Oslo politiet
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ROSA og KOM

Koordineringsenheten for ofre for mennes-
kehandel, KOM, er et tiltak i regjeringens 
handlingsplan som er lokalisert i Politidirek-
toratet. KOMs rolle er å koordinere de ulike 
etater i møte med alle former for mennes-
kehandel og være en nasjonal rapportør på 
menneskehandel for Norge. ROSA gir jevnlig 
innspill til KOM og bidrar til deres årlige 
omfangsberegning.  

ROSA og Utlendingsdirektoratet 
(UDI)

ROSA har siden sin oppstart administrert 
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 
selv om de er bosatt 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 for å kunne diskutere 
kompliserte menneskehandelssaker og 
utfordringene i identifiseringsarbeidet. 

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 inn-
henter slik tilleggsinformasjon om kvinner i 
ROSA, da de ofte har kompliserte historier.

UDI holder innlegg på ROSA-seminar
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ROSA og IOM

International Organization for Migration  
(IOM) Norge har et eget retur- og 
reintegreringsprosjekt for ofre for 
menneskehandel og andre sårbare grupper 
- ”Vulnerable Groups»-programmet. 
Justisdepartementet har det overordnede 
ansvaret for dette.

I 2017 bisto ROSA  ti personer med å be-
nytte seg av tilbudet med frivillig retur 
tilbake til hjemlandene. Disse kom fra Co-
lombia, Romania, Mongolia, Brasil, Nigeria 
og Filippinene. ROSA og IOM samarbeider 
tett om slike returer. 

I tråd med handlingsplanene skal dette 
tiltaket etablere en mekanisme som skal 
sikre en verdig og trygg retur av ofre for 
menneskehandel, samt tilby reintegrering, 
rehabilitering og oppfølging i hjemlandet. 
ROSA erfarer også i 2017 at det å snakke 
med personene 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. 

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 returne-
re. 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. ROSA 
ser at det ligger en utfordring i at ofre 
utnyttet i arbeidstjenester (menn) ikke 
får informasjon om det frivillige returpro-
grammet til IOM av hjelpeapparat og poli-
ti. Dette kan blant annet skyldes at denne 
gruppen ikke nødvendigvis blir ansett som 
en person som naturlig omfattes av sårbar-
hetsprogrammet.  
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ROSA med samarbeidspartnere på seminar
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Kommentert 
statistikk for 
2017
I tråd med sitt mandat fører ROSA årlig sta-
tistikk om mulige ofre for menneskehandel vi 
bistår, og henvendelser til den den nasjonale 
hjelpetelefonen mot menneskehandel

Gjennom statistikken som omhandler de vi 
bistår tegnes et bilde av mulige ofre for men-
neskehandel i Norge – hvem de er, hvilken si-
tuasjon de befinner seg i og hva som påvirker 
denne situasjonen. Ser vi antallet telefonhen-
vendelser vi mottar om mulige ofre, opp mot 
antall personer som velger å ta imot bistand 
ser vi at det er stor avstand. Statistikken om 
telefonhenvendelser gir uttrykk for tendenser 
på feltet hva gjelder mulige ofre som velger å 
ikke ta imot bistand, og det miljøet de beve-
ger seg i. 

Statistikken over telefonhenvendelser sier vi-
dere noe om hvordan telefontiltaket fungerer 
og hvilket kunnskapsbehov som finnes blant 
aktører på menneskehandelfeltet. 
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Telefon- 
henvendelser 2017

ROSA driver en døgnåpen telefon som betje-
nes av prosjektets ansatte dagtid alle uke-
dager. På kveldstid, nattestid, i helger og på 
helligdager er det Oslo krisesenter som betje-
ner telefonen. 

Alle henvendelser til telefonen registreres 
med hvem som ringer og hva samtalen gjel-
der. I de tilfeller telefonen gjelder et mulig 
offer for menneskehandel registreres også 
kjønn, nasjonalitet og utnyttelsesform så 
langt det lar seg gjøre. 

Alle registreringer gjøres manuelt. Med dette 
er det noe fare for underrapportering av an-
tall henvendelser. Til tross for dette gir statis-
tikken et realistisk bilde av hvordan hjelpete-
lefonen benyttes og fungerer. 

Som et ledd i utvikling av nye registrerings-
rutiner på grunn av utvidet telefontilbud fra 
2016, er det noen kategorier som er nye av 
året, dette står kommentert under det enkel-
te emne.
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I figur 1 har vi endret noe på kategoriene 
for 2017. Da det i 2016 ble opprettet nye 
botilbud av de frivillige organisasjonene 
Marita-stiftelsen og Frelsesarmeen har vi i 
år valgt å skille ut henvendelser fra disse 
og fra Lauras hus i kategorien «andre botil-
bud». I 2016 er henvendelser fra disse re-
gistrert under «frivillige organisasjoner» og 
under «Nadheim» for henvendelser fra Lau-
ras hus. Det sistnevnte medfører at det i år 
er registrert et lavere antall henvendelser 
under Nadheim, men et relativt høyt antall 
under den nye kategorien «andre botilbud». 

Kategorien ‘frivillige organisasjoner’ 
betegner nå frivillige organisasjoner slik 
som ‘Rett til å bli sett’ Oslo Røde Kors 
som jobber eksklusivt med mulige ofre for 

menneskehandel, men også andre tiltak som 
kan møte mulige ofre slik som  ‘helsestasjon 
for papirløse’ eller lavterskel-tilbud som 
slumstasjoner og akuttovernatting.

Vi har også lagt til kategorien ‘kvalifise-
rende tiltak’, som hovedsakelig gjelder 
oppfølging av personer i Adora-prosjektet 
men også kommunikasjon med tilbydere av 
norsk-kurs m.m. Dette synliggjør det store 
arbeidet knyttet til koordinering av kvalifi-
seringstiltak for brukere.

‘Offentlige myndigheter’ er deler av det 
offentlige tjenesteapparatet som ikke har 
egne kategorier, slik som sosialtjenestene 
og politi. 

Henvendelsesinstans
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De fleste henvendelsene i kategorien 
«offentlige myndigheter» er fra UDI som vi 
har omfattende kommunikasjon med i for-
bindelse med oppfølging av utlendingssak. 
Vi har en økning i henvendelser fra UDI 
og politi i 2017. Vi opplever å motta flere 
henvendelser vedrørende mulige ofre for 
menneskehandel fra PU, både ved asylre-
gistreringen og politiets utlendingsinternat 
Trandum. Dette ser vi som en positiv utvik-
ling da disse enhetene er i viktig posisjon 
for å ivareta rettsikkerheten til mulige 
ofre for menneskehandel.

Hvem som kontakter telefonen har en 
nok så lik fordeling som tidligere år. Vi får 
henvendelser fra et bredt tjenesteappa-
rat innen både offentlig, privat og ideell 
sektor som kommer i kontakt med mulige 
ofre for menneskehandel, både i forbin-
delse med konkrete saker og mer gene-
relle spørsmål. Av større endringer ser vi 
at 2017 har hatt færre henvendelser fra 
advokater enn i 2016. Ser vi bakover tid 
er imidlertid dette et tall som har variert 
mye fra år til år. Det er nærliggende å 
tro at antallet henvendelser kan øke mye 

i forbindelse med oppfølging av enkelte 
sakskomplekser. Kontakt med advokat kan 
i slike tilfeller være svært hyppig.

Vi ser videre at det er en økning i henven-
delser direkte fra brukere. I figur 4 som er 
på neste side ser vi at disse henvendelsene 
i stor grad gjelder oppfølging. Altså hen-
vendelser med spørsmål om deres saksfor-
løp, eller behov for samtale. Også her ser 
vi bakover i tid at det er store variasjoner 
mellom år. Det kan være slik at enkeltper-
soner med tett tilknytning til kontaktper-
son i ROSA kan gjøre store utslag. For de 
fleste brukere er kontaktperson på krise-
senter eller annet botilbud den de snakker 
mest med. Noen får imidlertid en sterk 
tilknytning til deres kontaktperson i ROSA, 
og henvender seg direkte til dem. 

Det er en generell økning i antall henven-
delser fra 1624 i 2016 til 1863 i 2017. ROSA 
har en løpende innsats for å opprettholde 
og øke kjennskapen til telefontilbudet, og 
ser dette som en naturlig utvikling. 
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Figur 2
N:1863

Figur 3
N: 113

Figur 4
N:1381
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Tema for telefonhenvendelser
Ved alle telefonhenvendelser registrerer vi 
hvem som ringer, og hva samtalen gjelder.

I figur 2 ser vi det totale antall henvendel-
ser til ROSA-telefonen i 2017, samt hvilke 
tema samtalene har hatt:

En stor andel av henvendelsene gjelder 
«oppfølging» av brukere, det vil si mulige 
ofre for menneskehandel som er i ROSA-
programmet. 

Kategorien «veiledning» brukes i tilfeller 
der vi veileder med hensyn til menneske-
handelproblematikk uten at det er en kon-
kret sak, eller at personen i den konkrete 
saken er ukjent for oss. Dette kan eksem-
pelvis være tilfelle der noen i et hjelpe-
tiltak har bekymringer om en bruker. Da 
ringer de gjerne for å drøfte betydningen 
av indikatorene de har observert, og hvor-
dan de kan gå frem i møte med personen.

En stor andel henvendelser gjelder mer 
generell «informasjon» om menneskehan-
del, og kommer fra forskjellige deler av 
hjelpeapparatet, media, forskere, privat-
personer med mer. 

Den tredje største, og svært viktige kate-
gorien av henvendelser vi får, er henven-
delser vedrørende mulige ofre for men-
neskehandel. Under skal vi se nærmere på 
henvendelser vedrørende mulige ofre for 
menneskehandel og ”oppfølging”.

Figur 4: viser hvem som har kontaktet 
oss vedrørende oppfølging av brukere. 
En stor andel henvendelsene kommer fra 
krisesentrene som har brukere boende hos 
seg - veiledning av krisesentrene er en av 
ROSAs særskilte mandater jf. regjerin-
gens handlingsplan mot menneskehandel. 

Typiske spørsmål fra kontaktpersoner på 
krisesentrene vil være knyttet til økono-
mi, utlendingssak, skole, politisak og/eller 
helse- og sosialrettigheter. Henvendelser 
om de samme tema kommer også i stor 
grad fra de andre botilbudene og frivilli-
ge organisasjoner som følger opp bruke-
re. ROSA samarbeider også med politi og 
advokater i oppfølging av saker. Vi jobber 
tett med disse for å sikre en best mulig 
sakshåndtering både hva gjelder anmeldel-
se og rettigheter for øvrig. 

Som drøftet på side 28 kommer også en 
stor andel av disse henvendelsene fra bru-
kere selv.

Figur 3 viser hvem som har kontaktet oss 
vedrørende mulige ofre for menneskehan-
del. Mottaket av disse henvendelsene er 
noe av det viktigste arbeidet i ROSA. På 
bakgrunn av disse henvendelsene identifi-
seres mulige ofre for menneskehandel og/
eller blir koblet på et hjelpetilbud. 

Henvendelsene fra politiet har kommet fra 
politiet ved asylregistrering, fra politiets 
utlendingsinternat Trandum, samt politiets 
menneskehandelsgrupper og andre av-
snitt som har påtruffet ofre. Vi ser svært 
positivt på at vi har en økning i henven-
delser fra politiets utlendingsavsnitt(PU). 
Tidligere år har ROSA vært bekymret over 
en praksis der manglende identifisering 
har ført til utvisning av mulige ofre for 
menneskehandel på grunn av brudd på 
utlendingsloven. Vi ser at PU kan spille en 
avgjørende rolle i ivaretakelse av rettssik-
kerheten til ofre for menneskehandel som 
er særlig sårbare på grunn av manglende 
oppholdstillatelse.
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Førstegangshenvendelser om 
mulige ofre for menneskehandel

ROSA mottar hvert år et stort antall hen-
vendelser fra/om personer som er mulige 
ofre for menneskehandel. De som henven-
der seg til ROSA kan være anonyme, men 
vi registrerer så langt det lar seg gjøre 
kjønn, nasjonalitet og utnyttelsesform som 
skal ha funnet sted. Vi registrerer også 
dersom noen har mindreårige barn i følge. 

I samtalene fokuserer vi først og fremst 
å kartlegge utfordringene det ringes om.  
Etter en videre kartlegging identifiseres 
noen som mulige ofre for menneskehandel 
og velger å motta bistand fra ROSA eller 
andre deler av tjenesteapparatet som vi 
henviser til. Andre identifiseres som mu-
lige ofre, men blir forsvinner eller velger 
å la være å motta bistand. Dette kan 
skyldes frykt, press fra omgivelser, høyt 
trusselnivå og de usikre omstendighetene 
det innebærer å gå inn i et bistandsløp. Vi 
tror det er store mørketall når det gjelder 
mulige ofre for menneskehandel som opp-
holder seg i Norge. Vi opplever at personer 
vi identifiserer som mulige ofre forsvinner 
før de kommer inn i et hjelpesystem, og 
antar at dette skyldes det nevnte trussel-
bildet og press fra omgivelsene.

Ved noen av henvendelsene kommer vi 
etter kartlegging til at det ikke er et til-
felle av menneskehandel. Dette kan være 
personer som lever under andre former 

for krevende omstendigheter. Eksempel-
vis personer som blir utsatt for utnyttelse 
i arbeidslivet som ikke er tvangsarbeid 
– såkalt sosial dumping. Personer som 
befinner seg i krevende situasjoner på 
grunn av manglende opphold og sårbarhet, 
eller voldsutsatte som er utsatt for andre 
overgrep enn menneskehandel. Så fremt 
det ikke er helt klart at det ikke er men-
neskehandel gjøres alle slike vurderinger 
i samråd med en kvalifisert advokat, for å 
sikre en grundig vurdering. 

I saker som ikke er menneskehandel 
henvises det videre til de rette instanser. 
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I 2017 har ROSA mottatt 113 førstegangs-
henvendelser fra/om personer som var 
mulige ofre for menneskehandel. Antall 
henvendelser har økt i 2017 etter en ned-
gang i 2016, men det er fortsatt et lavere 
antall henvendelser enn foregående år. 
Nedgangen skyldes den store nedgangen av 
nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. 
Denne gruppen har vært den domineren-
de gruppen av ofre for menneskehandel 
utnyttet i Norge. Når dette ikke lenger er 
tilfellet oppleves det en nedgang av an-
tall henvendelser og brukere for alle som 
jobber på feltet.

Avstanden mellom antall personer vi får 
henvendelser vedrørende og antall per-
soner som mottar bistand skyldes om-
stendigheter som beskrevet på forrige side 
slik som at noen velger å la være å motta 
bistand eller at vi etter kartlegging ikke 

identifiserer vedkommende som mulig 
offer for menneskehandel. 

Antallet som mottar bistand ligger på sam-
me nivå som tidligere år. Vi ser imidlertid 
at formen og innholdet i bistanden vi gir 
har endret seg noe, noe som igjen henger 
sammen med dels endring i brukergrup-
pe. Mer om innholdet i bistand og endring 
i brukergruppe kan leses i kapittelet om 
personer som har mottatt bistand i ROSA.

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-nummer.

Figur 5
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Kjønn, utnyttelsesform og nasjonalitet

Figur 6
N: 113

Figur 8
N: 22

Tvangsarbeid/-tjeneste

Figur 7
N:78
Mexico, Syria, Litauen, Brasil, Ukraina, Ungarn, 
Bulgaria, Spania, Latvia, Thailand, Tyrkia, Po-
len, Venezuela, Colombia

Prostitusjon
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I diagrammene ser vi hvilken utnyttel-
sesform, kjønn og nasjonalitet mulige 
ofre for menneskehandel vi har fått 
henvendelser vedrørende har. 

I figur 6 ser vi sammenhengen mellom 
kjønn og utnyttelsesform. I 2017 har vi 
fått henvendelser vedrørende 20 menn 
som er mulige ofre for menneskehandel. 
Dette er en økning fra 2016 da vi hadde 
13 slike henvendelser. Det er grunn til å 
tro at tilgangen til bistand er mindre for 
menn enn for kvinner. Dette kan skyldes 
at hjelpeapparatet har manglende iden-
tifiseringskunnskap når det gjelder andre 
utnyttelsesformer enn prostitusjon, men 
også at de i mindre grad tenker mennes-
kehandel i møte med sårbare menn enn i 
møte med kvinner. 

I Figur 7 og 8 ser vi tilknytningen mellom 
ulike nasjonaliteter og utnyttelsesform 
for henholdsvis tvangsarbeid/-tjenester 

og prostitusjon. På grunn av stor spred-
ning har vi i diagrammet for prostitusjon 
kun med nasjonaliteter med to eller 
flere forekomster, de med én forekomst 
er opplistet under. I figur 9 vises nasjo-
nalitet for alle henvendelser i 2016 og 
2017 sammenstilt. Også her er landene 
med kun én forekomst opplistet. 

Det er stor variasjon og vi har i 2017 
vært i kontakt med personer av 33 ulike 
nasjonaliteter. Vi ser en økning i hen-
vendelser fra personer med opprinnelse 
i Øst- og Sentral-Europa. Det er også en 
relativt stor gruppe personer fra Ugan-
da sammenlignet med fjoråret. Det er 
uvisst hva det sistnevnte skyldes. Vi ser 
imidlertid at flere av disse personene 
har måttet forlate Uganda på grunn av 
homofil legning, og den forfølgelsen de 
opplever i den sammenheng. Dette ser 
ut til å være en viktig sårbarhetsfaktor.

Figur 9
N: 2016: 113; 2017:93

2016: Kamerun, Burundi, Bur-
ma, Burkina Faso, Polen
2017: Mexico, Kongo, Latvia, 
Tyrkia, Ghana, Kenya, Venezu-
ela, Liberia, Pakistan, Polen
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Personer som har mottatt bistand i 
2017
I 2017 har ROSA bistått 74 mulige ofre for 
menneskehandel i kortere eller lengre 
perioder. 45 av disse kom inn i ROSA i 2017, 
og 29 har mottatt bistand over flere år. Som 
personer som har mottatt bistand regnes 
personer som har hatt gjentagende oppføl-
gingssamtaler (ved oppmøte, telefon med-
regnes ikke) eller minst én overnatting på 
krisesenter. Det store flertallet har benyttet 
seg av tilbudet om overnatting.

De fleste av personene vi bistår er kvinner 
utnyttet i prostitusjon, men i 2017 har vi 
også bistått menn utnyttet i prostitusjon og 
både kvinner og menn utnyttet til tvangsar-
beid-/tjenester. ROSAs hovedmålgruppe er 
personer utnyttet i prostitusjon, men ved 
behov og kapasitet bistår vi også øvrige i 
henhold til mandat.

Når vi har bistått personer utnyttet i 
tvangsarbeid/-tjenester er dette fordi ofre-
ne har hatt behov for et botilbud med den 
faglige kompetansen som krisesentrene be-
sitter, på grunn av traumer og trusselbilde. 
Videre er det slik at det i flere kommuner i 
Norge er bestemt at det lokale krisesenter-
tilbudet skal omfatte alle ofre for mennes-
kehandel uavhengig av utnyttelsesform. De 
aktuelle krisesentrene tar da kontakt med 
ROSA for veiledning og oppfølging slik som i 
tilfeller der utnyttelsen er prostitusjon.

I den følgende fremstillingen vil det vises 
statistikk som gjelder de 45 personene som 
kom inn i ROSA i 2017. I et eget avsnitt 
redegjøres det for de 29 som har mottatt 
bistand i 2017 men som kom inn i ROSA 
tidligere år.

Blanding, 
1

Utnyttelsesform

Kjønn
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ROSA har i 2017 bistått personer fra 21 
forskjellige land. Det er stor spredning, 
med mellom en og tre personer fra hvert 
av landene, med unntak av Nigeria og 
Romania.

Vi har en stor nedgang av antall personer 
fra Nigeria som har mottatt bistand. Gjen-
nom flere år har antall personer fra Nige-
ria minket, på grunn svært aktiv kontroll-
virksomhet fra PU i gatemiljøer. Vi ser nå 
nærmest en halvering fra fjoråret.

For Romania ser vi en relativt stor øk-
ning. Det er både kvinner og menn, noen 
utnyttet i prostitusjon og andre i tvangs-
tjenester. Dette er en gruppe som har 

vært tilstede i gatebildet over tid, men 
som i liten grad har benyttet seg av ROSAs 
bistand. Bistanden som mottas av denne 
gruppen er som regel er kortvarig. Perso-
nene kontakter oss gjerne i forbindelse 
med særlige episoder av vold eller trusler 
som har funnet sted. På grunn av frykt 
og trusler både mot dem selv og familie i 
hjemland, velger de imidlertid sjelden å 
anmelde. Med mulighet for å oppholde seg 
i Norge som EØS-borgere har de lite å vin-
ne på en eventuell anmeldelse. Flere har 
ønsket assistert IOM-retur til hjemland, 
og det har dermed ikke vært aktuelt med 
videre oppfølging av ROSA, i Norge.

Nasjonalitet

Figur 10
N: 2017:45| 2016: 41
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Figur 11 viser hvilken oppholdsstatus perso-
ner har hatt før de fikk bistand av ROSA. 

Under ”midlertidige oppholdstillatelser” er 
tillatelser som turist, student eller lignen-
de. Under «annet» finner vi personer i mel-
lomfaser som venter på svar på tillatelser, 
og personer hvis oppholdsstatus er uviss. 

Oppholdsgrunnlag ved inntak i ROSA varie-
rer, men svært ofte er tilfellet at personer 
vi møter ikke har gyldig oppholdstillatelse 
i landet. Noen har tidligere hatt en opp-
holdstillatelse som er utgått, andre har 
aldri søkt eller hatt noen tillatelse i Norge. 
Manglende oppholdstillatelse er en avgjø-
rende sårbarhetsfaktor hos personer som 
blir utnyttet i menneskehandel. Gyldig 
oppholdstillatelse med tilhørende rettighe-
ter er således noe av det første ROSA sikrer 
i møte med nye brukere. 

Antallet uten oppholdstillatelse (”illegal”) 
på 12 er lavt sammenlignet med de tidli-
gere år. I 2016 lå tallet på 17, og fra sta-
tistikken ble begynt ført i 2006 til 2014 har 

tallet ligget på 15-27 personer. Nedgangen 
kan skyldes at vi ser færre Nigerianere - 
som typisk var en gruppe med ulovlig opp-
hold i landet.

Vi har bistått 10 personer med lovlig opp-
hold som EØS/Schengen-borgere. Dette er 
en økning fra 3 personer i 2016, men på 
nivå med tidligere år. 

Gjennom et bistandsløp i ROSA er bruker-
nes oppholdsstatus stadig i endring. Figur 
12(neste side) viser et ”øyeblikksbilde” av 
oppholdsstatusen til de 45 personene som 
kom inn i ROSA i 2017, per desember 2017. 
Personer som har gått ut av ROSA i løpet av 
året vil stå med den oppholdsstatusen de 
hadde i det de forlot tiltaket. Vi mener dia-
grammet er et interessant utgangspunkt for 
å se på hvordan oppholdstillatelser endrer 
seg og påvirker personer som blir fulgt opp 
i ROSA, men presiserer at dette er et bilde 
som er i stadig endring.

Som en ser i kategorien «illegal» er det 
et fåtall som beholder den statusen etter 

Oppholdsstatus ved inntak
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figur 11
N: 45
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Løpende oppholdsstatus

inntak. Når det er tre personer «etter 
inntak» som har denne statusen er det 
fordi de har reist/blitt uttransportert før 
oppholdstillatelse ble sikret. Personer uten 
gyldig oppholdstillatelse kan ikke bo i regi 
av ROSA, med unntak av i påvente av dette. 
Ved utløp av lovlig opphold formidler ROSA 
kontakt med IOM eller PU for en så smidig 
gjennomføring av retur/uttransportering 
som mulig.  

Kategorien «oppholdstillatelse» er personer 
med permanent oppholdstillatelse, norsk 
statsborgerskap eller oppholdstillatelse som 
gir grunnlag for permanent oppholdstilla-
telse. Av de fire som står oppført i denne 
kategorien er det to som er innvilget beskyt-
telse, det kan presiseres at dette ikke er 
etter vitneforskriften1. Av de øvrige to fikk 
én opphold etter familiegjenforening, den 
andre er norsk statsborger.

Mange av ROSAs brukere omfattes av Dub-
lin-forordningens bestemmelser og får ikke 
vurdert søknad om beskyttelse i Norge. 

1  Instruksen gjelder anvendelsen av utlendingsforskriften § 8-4 om oppholdstillatelse til vitner i sak om 
menneskehandel: «en utlending som søker beskyttelse etter å ha avgitt vitneforklaring som fornærmet i 
en rettssak[...]skal innvilges oppholdstillatelse”

ROSA er kjent med at flere av de vi har 
identifisert som mulige ofre i Norge, ikke 
får nødvendig bistand og beskyttelse ved 
”dublin”-retur til første ankomstland i EU. 
Dette beskriver vi nærmere i kapittelet om 
utfordringer, se side 49.

Av EØS-borgere er flertallet fra Romania og 
Bulgaria, som nevnt under figur 10 «nasjona-
litet» kan disse være vanskelige å bistå på 
grunn av høyt trusselbilde med mer. 

ROSA opplever at fler enn før ønsker å ta 
imot tilbudet om assistert retur med IOM. 
Noen av personene blir henvist ROSA av IOM 
for bolig og oppfølging i påvente av en retur. 
Andre kommer først i kontakt med ROSA, og 
velger retur på bakgrunn av informasjon fra 
oss. For mange oppleves assistert retur som 
en god mulighet til å komme ut av en van-
skelig situasjon, mens det for andre gjenstår 
som eneste alternativ. Mer om samarbeidet 
med IOM kan leses på side 23.

figur 12
N:45
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Alder på brukere er forbundet med en viss 
usikkerhet, da mange av kvinnene som 
kommer inn i ROSA har falske eller ingen 
id-dokumenter. I de situasjonene hvor 
kvinnene oppgir å være under 18 år, eller 
ROSA har mistanke om at kvinnen er min-
dreårig, kontakter vi barnevernsvakten. Vi 
har hatt tilfeller av dette i 2017.

Figur 13 viser en oversikt over alderssam-
mensetningen av de personer ROSA har 
bistått i perioden 2014 -2017. Majoriteten 
Rosa har bistått siden oppstart har vært 
mellom 25-28 år ved inntak. I 2016 så vi 
for første gang at den største gruppen var 
mellom 22-24 år, i år ser vi en ytterligere 
økning i denne aldersgruppen. Det kan 
være en indikasjon på at ofre for mennes-

kehandel i Norge er blitt en yngre gruppe 
enn tidligere. Dette stemmer overens med 
vårt generelle inntrykk. 

Mange vi møter har vært trafikkert gjen-
nom ulike land over flere år før vi påtref-
fer dem i Norge. Dette betyr at mange 
kan ha vært mindreårige når de reiste fra 
hjemlandet, og således er svært sårbare.

Alder på personer som har 
mottatt bistand

Figur 
13
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De siste årene har vi sett en nedgang i 
antall kvinner med barn som henvender 
seg til ROSA. I 2017 har tallene holdt seg 
stabile, men vi ser en liten økning i an-
tallet som oppgir å ha barn i hjemlandet. 
Fem kvinner hadde med seg mindreårige 
barn, og åtte kvinner oppga å ha mindreå-
rige barn i hjemlandet. Kvinnene som har 
barn i hjemlandet, forteller at de mottar 
trusler mot barna om de ikke betaler sin 
gjeld til bakmannsapparatet. Dette er en 
sentral årsak til at disse ikke bryter med 
bakmannsapparat.
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Figur 
15

Figur 15 viser antallet som anmeldte sin 
menneskehandelssak av de som tok imot 
hjelp av ROSA. Her ser vi at i 2017 var det 
17 personer av 45 som valgte å anmelde 
sine bakmenn/kvinner. I de saker hvor 
personer velger å anmelde opplever ROSA 
at dette krever omfattende oppfølging. 
Anmeldelse med påfølgende avhør og 
eventuell vitnesituasjon er en stor på-
kjenning for brukerne. 

Oslo-politiet uttaler at i de saker de kan 
påvirke hvor de som anmelder skal bo, 
ønsker de at dette skal være i ROSA-pro-
sjektet, da det er større sjanse for perso-
nene å stå løpet ut i forhold til straffesak 
når de er under beskyttelse og får tilbud 
om oppfølging og kvalifisering.

Straffesakssporet står sentralt på menne-
sekehandelsfeltet i Norge. Samtlige hand-
lingsplaner mot menneskehandel i Norge 
har hatt to overordnede og likestilte mål: 
beskytte og bistå ofrene, og etterforske 

og straffe menneskehandlerne. Målene er 
til dels gjensidig avhengige: for å kunne 
gi ofrene best mulig beskyttelse kreves 
det at menneskehandlerne straffeforføl-
ges, og for å kunne straffeforfølge men-
neskehandlerne forutsettes det at ofrene 
beskyttes og ivaretas som vitner. 

Mange velger imidlertid å la være og 
anmelde. Noen kan ikke anmelde, 
eller blir anbefalt av sin advokat ikke 
å anmelde, enten fordi de ikke har nok 
informasjon eller fordi det vil være 
en for stor psykisk belastning. Noen 
tør ikke anmelde av frykt for mulige 
represalier mot familien og seg selv før, 
under og etter en rettssak. En eventuell 
beskyttelse i etterkant av anmeldelse 
forutsetter at det mulige offeret vitner 
i rettsak. Dessverre er det slik at de 
færreste anmeldelser fører frem i 
rettsapparatet. Mer om konsekvensene av 
dette kan leses på side 49-50.
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Personer i ROSA som har 
mottatt bistand over flere år
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På de foregående sidene vises statistikk 
om personer i ROSA som kom inn i 2017. 
For mange av de vi bistår vil det være 
behov for hjelp over flere år. I tillegg til 
de 45 biståtte som kom inn i ROSA i 2017 
har vi i 2017 bistått 29 personer som kom 
inn tidligere år. De fleste av disse kom inn 
i 2016, men den som har mottatt bistand 
lengst kom inn i 2014. Tidligere har det 
vært vanlig at personer har mottatt bi-
stand fra ROSA over mange år på grunn 
av lange prosesser. Vi ser imidlertid med 
endring i brukergruppe at gjennomsnitts-
tiden per bruker blir mindre. Slik figur 16 
viser, er den største gruppen av lengevæ-
rende fra Nigeria. Når denne gruppen blir 
mindre forventer vi at neste års statistikk 
vil vise færre langtidsbrukere i ROSA.

Om oppholdsstatuser ser vi i figur 18 at 
to brukere har fått oppholdstillatelse 
som gir grunnlag for permanent opphold, 
den ene av disse er opphold etter 
vitneinstruksen. For øvrig ser vi at de 
største gruppene er personer i ordinær 
asylbehandling eller personer som har 
fått innvilget utvidet refleksjon. Personer 
som er i ordinær asylbehandling har 
gjerne hatt overgang mellom ulike 
midlertidige oppholdstillatelser og 
til slutt søkt beskyttelse. I ordinær 
asylbehandling regner vi også påfølgende 
klagebehandling, som også medføre 
lengre prosesser. Personer som har fått 
«utvidet refleksjon» har ofte lange 
perioder med denne midlertidige 
tillatelser under etterforskninger og 

eventuelle rettssaker som tar tid.

For personer som er i disse prosessene 
over flere er år er gode kvalifiseringstiltak 
og aktivitetstilbud svært viktig(mer om 
slike tiltak i ROSA på neste side). Både 
for å skape mening og mestring i hverda-
gen og for å legge grunnlag for en videre 
fremtid  i eller utenfor Norge. ROSA har 
derfor stort fokus på å skape innhold i re-
fleksjonsperioden samt for de som senere 
går inn i asylsporet (mer om sporskifter 
på side 47). Vi opplever det som en ut-
fordring at mange av asylsøkerne vi bistår 
har begrenset tilgang til arbeid eller ar-
beidspraksis. Mange har blitt fratatt sine 
ID-dokumenter av bakmannsapparat. Uten 
ID-dokumenter kan de ikke få allmin-
nelig arbeidstillatelse i Norge. Personer 
som etter refleksjon må over i asylsporet 
mister derfor muligheten til å fortsette på 
sine praksis- eller arbeidsplasser. Dette er 
svært lite hensiktsmessig for personenes 
rehabiliteringsprosess, og vi ser at den 
psykiske helsen påvirkes når dette skjer. 

Uavhengig av om personer skal bli i Norge 
er nye ferdigheter og bedret mental helse 
viktige for å hindre retrafikkering og bør 
tilrettelegges for gjennom hele oppholdet 
i Norge. 
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Å delta på kurs og aktiviteter gir ROSA-bru-
kerne en stabil og innholdsrik hverdag. 
ROSA erfarer at dette hjelper på i proses-
sen med å bearbeide traumer, og at det å 
mestre et utdanningsforløp er en verdi i 
seg selv. Kvalifiserende tiltak er på den ene 
siden viktig for å legge grunnlaget for en 
fremtid utenfor prostitusjon, samtidig som 
det kan forebygge stigma ved en eventuell 
retur til hjemland. 

ROSA gir ofre et helhetlig alternativ til 
prostitusjon. Det stilles krav om å bryte 
med prostitusjon eller annen utnyttelse. 
Samtidig tilbys og forventes det deltakelse i 
kvalifiserende tiltak som Adora-prosjektet, 
praksisplasser via Røde Kors, eller 
norskkurs. En del lærer å lese og skrive 
gjennom slik deltakelse. Vi tilbyr videre 
ulike aktiviteter som organisert trening, 
kurs og nettverksgrupper med fokus på 
sosial mestring og kompetanse. 

Norskundervisning

ROSA tilbyr alle kvinner i prosjektet å gå 
på norskundervisning. I 2013 fikk ROSA 
tilskudd fra IMDI til norskundervisning 
for kvinner med status som asylsøkere 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, som for noen innebærer 
muligheten til å lære å lese og skrive og gir 
en stor opplevelse av mestring. Kvinnene 
forteller at det å kunne lese overskrifter 
i norske aviser gir følelsen 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. De ulike krisesentrene har i 
noen tilfeller klart å lage gode avtaler med 
lokale treningssenter, for å tilrettelegge for 
dette. ROSA erfarer at fysisk trening gir po-
sitive utslag på den psykiske helsen til kvin-
nene, og vi forsøker derfor alltid å innfri 
ønskene til de som ønsker fysisk aktivitet.

Negledesign

ADORA-prosjektet, er et samarbeid mellom 
Krisesentersekretariatet og TL-design for 
kvinner i ROSA, og gir deltagerne eksamen 
og dokumentasjon på yrkesopplæring. Dette  
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. ROSA 
refunderer reiseutgifter for kvinner som er 
elever ved Adora. Alle elevene i Adora- pro-
sjektet 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.

Kvalifisering og 
aktivisering i ROSA
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Fra praksisdag for studenter i ADORA-programmet
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Utfordringer

De problemstillingene vi her presenterer 
er basert på erfaringer vi har fått i arbei-
det med å bistå personer i ROSA. 

Mange av utfordringene vi rapporterte om 
i 2016 er dessverre like aktuelle i 2017 og 
noen er nye utfordringer.

Aktuelle utfordringer ROSA møter på er:

• Sporskifter, saksbehandlingstid og peri-
oder uten rettigheter.

• Utfordringer med refleksjonsordnin-
gen/NAV

• Tilgangen til beskyttelse for ofre for 
menneskehandel i Norge

• Ekstrautgifter

• Akuttilbud menn

Sporskifter, saksbehandlingstid 
og perioder uten rettigheter

De fleste ROSA kom i kontakt med i 2017 
har enten søkt om eller kommer til å søke 
om refleksjon med varighet på seks må-
neder. I denne perioden får de sine øko-
nomiske rettigheter og helserettigheter 
ivaretatt av NAV.

Etter refleksjonsperioden har personene 
tre valg:

• Anmelde bakmenn/kvinner

• Søke om beskyttelse (asyl)

• Be om frivillig retur med IOM

Av de vi bistår velger mange å ikke an-
melde sine bakmenn, og kan når reflek-
sjonsperioden går ut i stedet søke om 
beskyttelse. Ved å søke beskyttelse flyttes 
derved ansvaret for deres økonomiske 
rettigheter og helserettigheter fra kom-
munen (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 personene 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. 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 
vitneinstruksen. Da skal de ut av NAV- 
systemet og igjen inn i UDI-systemet som 
har ansvaret for personen når de søker 
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. Tiden UDI bruker på å 
vurdere søknad om beskyttelse i henhold 
til vitneinstruksen, varierer med seks til 
12 måneder. Får man innvilget opphold 
i Norge etter å ha vitnet, ser vi at det 
oppstår nye utfordringer. 
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En annen utfordring ved skifte av opp-
holdsspor gjelder rekvirering av person-
nummer kontra D-nummer. Kort opp-
summert handler det om at personer på 
refleksjon, med personnummer, som går 
over på asyl ikke får rekvirert et D-num-
mer, fordi de allerede har et personnum-
mer. Personnummeret deres «virker» 
imidlertid ikke lenger, da de blir registrert 
som utvandret i Folkeregisteret etter en 
viss tid. Dette får store konsekvenser for 
helserettigheter til denne gruppen, da det 
er D-nummeret som utløser disse rettighe-
tene.

Det er videre uklart om en person som har 
et D-nummer fra tidligere kan benytte seg 
av dette nummeret etter en refleksjons-
periode hvor hun har fått personnummer. 
Ifølge Skatteetaten vil en raskere og bedre 
tildeling av D-nummer ligge i et pågåen-
de moderniseringsløp i Skatteetaten. Det 
forelå ingen løsning på dette i 2017. 

Utfordringer ved IOM retur
Mulige ofre som velger å returnere til 
hjemland med IOM, og ikke har lovlig opp-
hold i Norge, har i utgangspunktet ingen 
rettigheter med hensyn til helsehjelp og 
økonomiske ytelser. Hvis en person man-
gler id-dokumenter eller det er andre 
komplikasjoner, kan gjennomføring av 
returen ta lang tid. Dette medfører store 
kostnader for ROSA.

Utfordring med arbeidstillatelser
Ved overgang til asylsporet mister mange 
tilgang til arbeid eller arbeidspraksis. Man-
ge har blitt fratatt sinde ID-dokumenter 
av bakmannsapparat. Uten ID-dokumenter 
kan de ikke kan få allminnelig arbeidstil-
latelse i Norge. Personer som etter reflek-
sjon må over i asylsporet mister derfor 
muligheten til å fortsette på sine praksis- 
eller arbeidsplasser. Dette er svært kon-
traproduktivt i personenes rehabiliterings-
prosess, og vi ser at den psykiske helsen 

påvirkes når dette skjer.  

Malt av bruker av menneskehandeltiltak i Albania
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Behandling av søknader om  
beskyttelse for ofre for  
menneskehandel i Norge

ROSA er bekymret for utviklingen 
i praksis hva gjelder tilgangen til 
oppholdstillatelser og håndtering av 
sakene til personer som omfattes av 
Dublin-forordningen. 

Håndtering av Dublin-saker

Svært mange av de ROSA bistår har 
vært trafikkert gjennom flere land i 
Europa før de kommer til Norge. Ved 
søknad om beskyttelse(asyl) vil disse 
personene ofte henvises til det første 
landet hvor de har blitt registrert i 
Europa for behandling av søknaden, 
i tråd med Dublin-forordningen. 
Tidligere har flere brukere i ROSA hvis 
saker omfattes av dublinforordningen, 
fått realitetsbehandlet sine asylsaker i 
Norge etter søknad. Dette med god grunn. 
For ofre for menneskehandel er første 
ankomstland ofte stedet de har blitt utsatt 
for utnyttelse, og hvor bakmannsapparatet 
befinner seg. I noen av disse landene 
er det også stort press på asyl- og 
mottakssystemet og begrensede ressurser 
til å ivareta sikkerhet og andre behov for 
bistand i målgruppen. ROSA har de siste 
årene observert en utvikling der ofre for 
menneskehandel i liten grad får innvilget 
søknader om realitetsbehandling av sin sak 
i Norge. Dette ser vi som svært uheldig. En 
realitetsbehandling i Norge vil for mange 
innebære at de ikke blir sendt tilbake til 
landet der bakmannsapparat befinner seg, 
og mye av utnyttelsen har funnet sted. 
Samt en viktig kontinuitet i oppfølging av 
deres hjelpebehov. Der 

det likevel vurderes at omstendighetene 
ikke krever realitetsbehandling i Norge, 
tilsier hensynet til ofrenes rettsikkerhet 
og beskyttelse en bedre tilrettelegging i 
mottakerstat.

Slik det er nå har ROSA erfart at personer 
som har blitt returnert til Italia og Spania 
har havnet i en ny utnyttelsessituasjon. 

Tilgangen til permanent oppholdstillatelse

For ofre for menneskehandel er tilgangen 
til beskyttelse og bistand på sikt avgjøren-
de for hvorvidt de klarer å bryte med bak-
mannsapparat. Mange er utsatt for grove 
trusler, og frykter alvorlige konsekvenser 
dersom de ikke fortsetter å betale gjeld, 
eller forteller noen om det de blir utsatt 
for.

Mange kommer fra samme land, og til og 
med samme by, som de som utnytter dem. 
I land som eksempelvis Nigeria og Albania, 

Beboerrom på Oslo Krisesenter
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der flere av ROSAs brukere kommer fra, 
vet vi at korrupsjonsnivået er svært høyt 
og at ofre for menneskehandel ikke kan 
forvente beskyttelse og hjelp fra politi- og 
øvrig rettssystem. For at disse skal tørre 
å anmelde, og for at disse skal kunne 
bryte med sine overgripere må de ha reell 
tilgang til beskyttelse. Dette innebærer 
tilgang til permanent oppholdstillatelse i 
et land som er trygt. 

Et samlet storting i 2015 delte denne opp-
fatningen og gjorde et anmodningsvedtak 
til regjeringen om å utrede muligheten 
for å gi mennesker, hvor det er sannsyn-
liggjort at de er ofre for menneskehandel, 
oppholdstillatelse i Norge. I begrunnelsen 
for vedtaket skriver justiskomiteen blant 
annet at det er behov for en ordning som 
i større grad ivaretar ofrenes behov for 
beskyttelse og rettsikkerhet, og som sikrer 
mot retrafikkering ved utsending til land 
hvor bakmannsapparat befinner seg. Det 
fremheves videre at et viktig mål med slik 
beskyttelse er å bidra til mindre frykt for 
å anmelde, og dermed økt mulighet for 
straffeforfølgelse av bakmenn.1

I Prop.1 for 2017-2018 følger regjeringen 
omsider opp vedtaket fra 2015, men 
deres konklusjon er at dagens praksis 
og gjeldende asylreglement anses 
adekvat.2 Hvilket utredningsarbeid som 
ligger til grunn for denne vurderingen 

1 Jf. Innst. 62 S (2015–2016)
2 Jf. Prop. 1 S 2017-2018
3 Fra oktober 2016 ble endring i utlendingsloven § 28 iverksatt ved oppheving av krav om å vurdere 
rimelighet ved henvisning til internflukt. Det innebærer at søknader om beskyttelse kan avslås med 
henvisning til internflukt i hjemland, og dermed en betraktelig høyere terskel for innvilgelse av 
beskyttelse i Norge

er uklart. ROSA kan vanskelig se at 
regjeringen her har fulgt opp i tråd 
med vedtakets hensikter. Særlig når 
tilgangen til beskyttelse i realiteten 
har blitt mindre siden 2015. Etter at 
Stortinget i oktober 2016 fjernet det 
såkalte rimelighetskriteriet3 ved vurdering 
av søknader om beskyttelse får kvinner 
fra Nigeria, som er den største gruppen 
av ofre for menneskehandel i Norge, nå 
nærmest konsekvent avslag på asyl.

De eneste ofre for menneskehandel som 
er sikret opphold er ofre for menneske-
handel som vitner i retten mot bakmanns-
apparat, men dessverre er det slik at de 
færreste saker kommer for retten. Det kan 
være ulike grunner til dette, som politiets 
kapasitet til å etterforske saker, eller at 
etterforskning vanskeliggjøres ved at bak-
mannsapparatet ikke befinner seg i Nor-
ge. Likefullt er det ofrene som må bære 
byrden.

Når det å anmelde og å bistå politiet 
blir et sjansespill med dårlige odds, er 
det svært vanskelig å motivere ofrene vi 
møter til dette. Dersom vi ikke klarer å 
utvikle løsninger for langsiktig beskyttelse 
av ofre for menneskehandel som bryter 
med bakmannsapparat og anmelder kan vi 
vanskelig se hvordan vi skal klare å effek-
tivt bekjempe menneskehandel i Norge. 
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Manglende akuttilbud for menn 
utnyttet i tvangsarbeid

Gjennom ROSA-telefonen mottar ROSA 
henvendelser vedrørende alle former 
for utnyttelse for begge kjønn. Per nå 
opplever vi utfordringer ved behov for 
akuttplassering av menn utnyttet i tvangs-
arbeid- /tvangstjenester. Det opprettede 
tilbudet for menn i regi av Frelsesarmeen 
er ikke organisert på en slik måte at de 
kan tilby en lavterskel akuttplassering.

I ROSAs arbeid for ofre for menneskehan-
del på prostitusjonsfeltet har tilgjengelig-
heten av slike akuttfasiliteter vært avgjø-
rende for muligheten til å bistå personer 
som henvender seg via hjelpetelefonen 
mot menneskehandel. Et manglende akut-
tilbud vil føre til manglende identifisering 
av personer som søker hjelp. Ofre tar ofte 
kontakt i en krisesituasjon og da er det 
avgjørende å raskt kunne tilby hjelp og 
beskyttelse.

Ekstrautgifter 

ROSA bruker fortsatt mye tid på å skaffe 
til veie løsninger i forbindelse med ekstra-
utgifter relatert til brukernes behov for 
ulike helsetjenester innenfor spesialist-
helsetjenesten. Ofre for menneskehandel 
har ofte store fysiske og psykiske skader 
og har behov for kostnadskrevende hel-
setjenester. Vår erfaring er at personers 
oppholdsstatus kan gi rett til ulike helse-
tjenester, men at de ikke alltid 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 tje-
nesten til ansvaret er avklart.

Utfordringer med refleksjons-
ordningen/NAV
Generelle utfordringer

Det er fortsatt store variasjoner i kunn-
skap om menneskehandel i de ulike kom-
munene. ROSA har i 2017 blitt kontaktet 
av flere NAV-kontor som ber om hjelp, da 
de ikke er kjent med refleksjonsordningen. 
I tillegg er det flere NAV-kontor som velger 
å redusere støtten til reflektanter. ROSA 
bistår krisesentrene med å skrive klage i 
disse sakene. I mellomtiden er det ROSA 
som må forskuttere økonomisk stønad til 
brukerne.

Utfordringer med bo- og oppfølgingstilbud

Mangel på botilbud med oppfølging fører 
til fortsatt utnyttelse av ofre for men-
neskehandel. ROSA har erfart at personer 
bosatt i regi av NAV uten oppfølging blir 
i utnyttelsesforholdet. Dette er en utfor-
dring ROSA har kjent til, og løftet flere 
ganger på prostitusjonsfeltet i Oslo. Nå 
melder kilder flere steder i landet at dette 
også erfares med personer utnyttet til 
tvangstjenester/-arbeid.

I regjeringens siste handlingsplan mot 
menneskehandel står det at refleksjonspe-
rioden skal evalueres, og at det er ønskelig 
med noen endringer som kan forhindre 
misbruket. I 2017 har Justis- og bered-
skapsdepartementet iverksatt et prosjekt 
for å sette fart og retning for utviklingsar-
beidet. Firmaene Halogen og Rambøll er 
engasjert for å gjennomføre prosjektet. 
En avslutning med forslag til endring vil 
foreligge i 2018.

ROSA håper at botiltak med tett oppføl-
ging samt krav til innhold i refleksjonsti-
den blir vektlagt i utfallet av denne pro-
sessen.
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ROSA takker
Stian Blipp Show, som donerte ROSA over 
90 000 kroner. Stor takk til Stian Blipp, 
Sophie Elise, Vegard Harm og Solveig Klop-
pen, som deltok på Charity Challenge og 
ga pengene for sin innsats til ROSAs arbeid 
mot menneskehandel

Tone Lise Akademiet, som lanserte ne-
glelakk mot menneskehandel. Alt over-
skudd av salget går uavkortet til ROSA.

Bloggeren Sophie Elise som donerte pen-
ger fra salget av hennes spesialdesignede 
t-skjorter til ROSA.

Intro Church som har gitt ROSA et stort 
antall «nødpakker» til våre brukere. Man-
ge av de vi bistår er i en akutt situasjon 
og kommer med lite eller ingen personlige 
eiendeler. Med disse pakkene får de hygi-
eneartikler og annet nyttig.

Nordstrand Soroptimistklubb som kom med 
flotte «akuttposer» til ROSA. Mange vi bi-
står kommer rett fra prostitusjonsleilighe-
ter og gaten og trenger alt fra tannkrem, 
sjampo, bind mm.

Kosmetikkleverandøren Cosmedic AS for 
flotte make-up gaver til de personene vi 
bistår. 

Ohnesorg, Femme Brutal og plateselska-
pet No. 13. ROSA mottok overskuddet fra 
romjulskonsert med Ohnesorg. Konserten 
var et samarbeid mellom Femme Brutal, 
Plateselskapet No. 13 og bandet Ohnesorg

NTL Sentralforvaltningen som årlig gir et 
beløp til ROSA

fra Stian Blipp Show



Kontakt 
ROSA
22 33 11 60

www.rosa-help.no

Adresse:

ROSA

Karl Johansgate 16 b

0154 Oslo

Epost:

Leder Mildrid Mikkelsen

mmi@krisesenter.com

Informasjonsrådgiver Leila Langdalen 
Sbai

lls@krisesenter.com

Rådgiver Lisa Weldehanna

lw@krisesenter.com
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