
REETABLERING | OPPHOLDSSTEDER | SIKKERHET | ASSISTANSE

ÅRSRAPPORT 2018



Laget av ROSA-prosjektet
Trykket april 2019

http://rosa-help.no


Forord
Sammendrag
Om ROSA
Informasjonsarbeid
ROSA i media og på nett
Samarbeidspartnere
Telefonhenvendelser ROSA-
telefonen 2018
Om telefonen
Hvem ringer?
Hva ringer de om?
Førstegangshenvendelser om mulige 
ofre for menneskehandel
Kjønn, utnyttelsesform, nasjonalitet og 
alder

Bistand i ROSA
Nye brukere 2018
Kjønn, utnyttelsesform og nasjonalitet
Politianmeldelser, alder
Oppholdstillatelser
Flerårige brukere
Innhold i bistand

Utfordringer og anbefalinger

4
5

6-8
9-12
13-15

16-20
21-31

32-48

49-55

Innholdsfortegnelse



I denne rapporten kan du lese om ROSAs 
erfaringer og aktiviteter i 2018. I 2018, som 

i 2017, erfarer vi at brukergruppene våre er i 
endring. Fra midten av 00-tallet og oppover 
har en overvekt av alle biståtte ofre for 
menneskehandel i Norge vært nigerianske 
kvinner utnyttet i prostitusjon. På grunn av 
en strengere innvandringspolitikk i Norge 
og Europa er imidlertid ikke dette tilfellet 
lenger. Når vi nå i større grad arbeider opp 
mot andre og mer mangfoldige grupperinger 
ser vi at de hjelpetiltakene vi har tilgjengelig, 
slik som refleksjonstid, ikke alltid er relevante 
med hensyn til deres behov og ønsker. 
Mens oppholdstillatelse og refleksjonstid 
var en svært viktig motivasjon for mange av 
de nigerianske, er ikke dette like relevant i 
møte med nye grupperinger. Vi erfarer at 
disse gjerne søker bistand i forbindelse med 
eskalerte episoder av vold eller trusler, men 
ikke ønsker bistand utover dette. Det kan 
være flere grunner til dette. For å motivere til 
å bryte ut og anmelde samt å bistå disse kan 
det hende vi trenger andre virkemidler. 

I tråd med politiske prioriteringer og behov har 
ROSA siden 2016 rettet sitt arbeid mot ofre 

for menneskehandel i alle utnyttelsesformer. Vi 
har siden da jobbet med å styrke kjennskapen 
til vårt tilbud hos relevante instanser i så måte 
samt å bedre forutsetninger for avdekking 
og identifisering av slike saker. Dette hadde 
blant annet en sentral rolle når ROSA i 2018 
arrangerte en større konferanse der vi så på 
behov og nye løsninger på feltet. Tross dedikert 
innsats og satsing over flere år, er det forstatt 
svært få anmeldelser og identifiseringer av 
ofre som utnyttes i tvangsarbeid. Dette til 
tross for at det er grunner til å tro at det er 
et problem i Norge. Innsikter og anbefalinger 
fra konferansen ble  samlet i en egen rapport 

som er tilgjengelig på ROSAs hjemmeside. 
Du kan også lese om dette i vårt kapittel om 
utfordringer og behov.

Ved inngangen av 2019 så vi inngåelse av et 
nytt regjeringssamarbeid med en politisk 

plattform der det uttrykkes at regjeringen vil 
styrke arbeidet mot menneskehandel. ROSA 
stiller seg positiv til en satsing, men vi mener 
det er avgjørende at gjennomføringen og 
utformingen av tiltak er informert av ofre 
for menneskehandel sine faktiske behov og 
erfaringer. Vi håper ROSA og andre aktører 
som har solid erfaring på feltet blir hørt på 
veien videre.  

I det følgende kan du lese 

• Om personene ROSA har bistått i 2018 og 
hvilken bistand de har mottatt. 

• Om den nasjonale hjelpetelefonen mot 
menneskehandel, og henvendelser til 
denne. 

• Om ROSAs arbeid for å øke kompetansen 
om menneskehandel og kjennskap til 
telefonen. 

• Om hvilke utfordringer og behov som gjør 
seg gjeldende for målgruppen, herunder 

våre anbefalinger på bakgrunn av dette. 

Vi håper rapporten kan være til nytte og 
ettertanke. 

Med hilsen 

Mildrid Mikkelsen, 
Leder ROSA
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• I 2018 mottok ROSA 1596 henvendelser til 
den Nasjonale hjelpetelefonen mot men-
neskehandel.

• 77 samtaler til telefonen gjaldt mulige 
ofre for menneskehandel.

• ROSA har totalt bistått 56 antatte ofre 
for menneskehandel i 2018. Av de 56 som 
mottok bistand i 2018 er 35 nye brukere 
i 2018 mens 21 har mottatt bistand over 
flere år.

• Av de 56 som mottok bistand i 2018 er 51 
kvinner og 5 menn.  

• 12 av de 56 ROSA har bistått i 2018 var 
gravide eller hadde medfølgende barn. 
10 oppgir å ha barn i hjemland. Trusler 
mot barn i hjemland og forsørgeransvar 
for disse oppgis som en sentral grunn 
til at personer ikke kan bryte med bak-
mannsapparat.

• Alder på personene som tok imot hjelp fra 
ROSA varierer fra 19-50 år. Den største 
gruppen er mellom 33-50 år.

• 30 av ROSAs brukere har mottatt støtte 
til Norskkurs i 2018, 22 personer har gått 
kurs i regi av ADORA-prosjektet, 16 har 
mottatt støtte til trening. 

• 11 av 35 nye i ROSA i 2018 hadde ikke 
oppholdstillatelse i Norge ved inntak i 
ROSA. Manglende oppholdstillatelse er 
en avgjørende sårbarhetsfaktor hos per-
soner som blir utnyttet i menneskehandel.

• ROSA har i 2018 bistått 5 personer i for-
bindelse med assistert retur med IOM.

• 16 forskjellige krisesentre i Norge har 
tilbudt bistand til mulige ofre for mennes-
kehandel i 2018. 

Sammendrag 2018

1596
henvendelser til 
ROSA-telefonen

16
Krisesentre 
har bistått

56
personer har 

mottatt bistand
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ROSA i regjeringens handlingsplan mot 
menneskehandel (2016)

Tiltak 5: 
Drifte nasjonal hjelpetelefon for ofre for menneskehandel 

”Regjeringen viderefører ROSA et tiltak i regi av 
Krisesentersekretariatet som gir bistand til ofre for 
menneskehandel som henvises til landets krisesentre for et 
midlertidig botilbud. 

ROSA er gitt midler for å drive en hjelpetelefon rettet mot 
mulige ofre for alle former for menneskehandel, samt for å 
kunne bistå hjelpeorganisasjoner og privatpersoner. 

Det blir tilbudt relevant informasjon, herunder opplysninger om 
de rette instanser man må kontakte”

Tiltak 18: 
Heve kompetansen blant ansatte ved krisesentrene 

”Gjennom ROSA- prosjektet skal ansatte på krisesetntrene 
tilbys opplærng og kunnskap om menneksehandel, hvordan 
avdekke mulige ofre for menneskehandel og hvilke rettigheter 
ofre for menneskehandel har […]”
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Om ROSA

ROSA står for reetablering, oppholdssteder, 
sikkerhet og assistanse, og ble opprettet 1. ja-
nuar 2005 etter søknad fra Krisesentersekreta-
riatet. Krisesentersekretariatet er en paraply-
organisasjon for krisesentre i Norge - retten til 
krisesentertilbud, som lovfestet gjennom krise-
senterloven (2010), omfatter ofre for mennes-
kehandel. 

ROSA har vært en del av Regjeringens hand-
lingsplaner mot menneskehandel siden 2005, 
og er således en del av Norges strategi for å 
oppfylle internasjonale forpliktelser på men-
neskehandelfeltet. Særlig Europarådskonven-
sjonen mot menneskehandel av 3.mai 2005 

(ratifisert av Norge 2008) og Palermoprotokol-
len, en tilleggsprotokoll om menneskehandel i 
FNs konvensjon mot grenseoverskridende orga-
nisert kriminalitet (ratifisert av Norge i 2003).

Med dette som bakgrunn jobber ROSA med å 
bistå ofre for menneskehandel slik at de får ut-
løst sine rettigheter i Norge, samt med å løfte 
deres erfaringer og utfordringer for å bedre 
deres vilkår. En viktig del av dette arbeidet gjø-
res ved omfattende utadrettet informasjonsar-
beid for å øke kompetanse om identifisering av 
antatte ofre og håndtering av situasjoner der 
identifisering skjer.

”ROSA står for reetablering, 
oppholdssteder, sikkerhet og 

assistanse”
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Det finnes 45 
krisesentre i Norge.

ROSA samarbeider 
med krisesentre 

over hele landet for 
å sikre at ofre for 

menneskehandel får 
bistand uansett hvor 

de blir identifisert.
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Informasjonsarbeid
ROSA driver et utstrakt rådgivning- og informa-

sjonsarbeid for å øke kunnskap og oppmerksomhet 
rundt menneskehandel. ROSA jobber også med 

talspersonarbeid, og løfter utfordringer og erfarin-
ger fra personene vi bistår, for å bidra til en politikk 

som er informert av deres behov og erfaringer.

Årlig får  ROSA mange henvendelser fra ulike orga-
nisasjoner og instanser i inn- og utland med fore-
spørsel om å dele erfaringer og kunnskap. I 2018 

arrangerte ROSA en konferanse og ett seminar om 
menneskehandel. Det ble også holdt flere foredrag 
for offentlige myndigheter og frivillige organisasjo-

ner nasjonalt og internasjonalt.



Besøk på 
krisesentrene
Gjennom ROSA-prosjektet skal 
ansatte på krisesentre tilbys 
opplæring og kunnskap om 

menneskehandel, hvordan avdekke mulige ofre 
for menneskehandel og rettigheter for ofre for 
menneskehandel. 

I 2018 har ROSA vært på besøk hos 7 av 
landets krisesenter. Møtene er viktige for at vi 
skal kunne veilede krisesentrene og høre deres 
utfordringer og erfaringer vedrørende brukere 
som er ofre for menneskehandel.

Foredrag
Hvert år får ROSA mange 
forespørsler om å holde inn-
legg for å dele kunnskap om 
menneskehandel. I 2018 holdt 

ROSA 18 foredrag nasjonalt og 2 foredrag in-
ternasjonalt. ROSA ble blant annet invitert for 
å holde innlegg om norske erfaringer i bekjem-
pelse av menneskehandel på en konferanse 
om kjønnsbasert vold i Litauen. 

Viktigheten av foredragsvirksomheten under-
strekes av at vi ofte blir kontaktet med henvis-
ninger om mulige ofre for menneskehandel og 
spørsmål om menneskehandel etter at vi har 
holdt innlegg. I 2018 har vi blant annet holdt  
foredrag for viktige instanser som som grense-
kontrollører, UDI, politi og RVTS1. 

1 Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

I 2018 har vi særlig bidratt med foredrag og 
innspill for flere av RVTSene i de ulike regione-
ne etter at de fikk mandat om kompetansehe-
vende tiltak på menneskehandelfeltet. 

Møter
I løpet av et år deltar ROSA på 
mange nasjonale og 
internasjonale møter med orga-

nisasjoner, forskere, politikere og ulike offent-
lige etater. På slike møter bidrar ROSA med 
erfaringer, belyser behov, og gir innspill til ut-
vikling på feltet. 

ROSA har også mange samarbeidsmøter med 
de instanser vi samarbeid tettest med slik som 
Oslo Krisesenter, Lauras Hus, ADORA-prosjek-
tet med flere. For løpende oppdateringer og 
informasjon om ROSA-brukernes utvikling og 
behov. 

I 2018 har de ansatte i ROSA deltatt på over 
100 slike møter. 

10

100+ 
møter

20
Foredrag
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Fra topp, høyre til venstre: 1: Rådgiver i ROSA Leila Langdalen med leder Bjørg Norli og Fagansvarlig Camilla Hammergren 

fra Prosentret på konferanse; 2: Leder i ROSA Mildrid Mikkelsen med Fagdirektør i Justis- og beredskapdepartementet Jan 

Austad i Strasbourg på markering av Eurporådets menneskehandelkonvensjon 10 år; 3: Mildrid mikkelsen, Jan Austad og 

Rudolf Christoffersen Politiadvokat i Euroroparådet i Strasbourg; 4: Rådgiver i ROSA Lisa Weldehanna på konferanse om 

Kjønnsbasert vold i Kaunas, Litauen.
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Leder i ROSA Mildrid Mikkelsen ønsker velkommen til ROSAs menneskehandelkonferanse høsten 2018

Seminarer og 
konferanser
En sentral del av ROSAs 
informasjonsarbeid utøves 
gjennom å arrangere årlige 

seminarer. 

I 2018 arrangert ROSA ett seminar for 
krisesentre og andre samarbeidspartnere. 
Flere var invitert til å holde innlegg og bidra 
til seminaret, blant disse var Nadheim, IMDI, 
Kongsvinger fengsel, Krise- og incestsenteret i 
Fredrikstad og NUPI. 

Den 15. November 2018 arrangerte ROSA 
også en større, landsomfattende konferanse. 
Målet med konferansen var å løfte og drøfte 
utfordringer i arbeidet mot menneskehandel 
i Norge, og å tilrettelegge for deling av 
kunnskap og erfaringer på feltet. 

Konferansen ble arrangert med støtte fra 
Fritt Ord, Norsk Arbeidsmandsforbund, 
Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, 
Justis- og beredskapsdepartementet og den 
amerikanske ambassaden. 

Konferansen møtte stor interesse og det 
var deltakere fra et bredt spekter av 
organisasjoner og myndigheter. Cirka 170 
deltakere gjestet konferansen, og nærmere 
30 var invitert enten som tilhørere eller 
innledere. 
På bakgrunn av konferansen utarbeidet ROSA 
en rapport som fremhever innsikt og kunnskap 
som kom frem på konferansen, og hvordan 
vi mener at vi kan jobbe videre med de 
utfordringene vi står overfor. 

Rapporten kan leses i sin helhet på ROSAs 
nettsider.



ROSA
i media 

og 
på nett
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Medieoppslag     

Medier henvender seg ofte til 
ROSA for å få en uttalelse om ulike 

menneskehandelsaker eller om 
menneskehandel som fenomen. 

I 2018 er det registrert 44 mediesaker der 
ROSA-prosjektet er omtalt. Daglig leder 
Mildrid Mikkelsen er omtalt i 20 saker.

46983
Hjemmeside

Har besøkt ROSA sitt nettsted 
www.rosa-help.no i 2018. Siden 

har blitt besøkt av personer i 
Norge og andre land.

1860
Sosiale medier

I 2018 har ROSA hatt 1860 følgere 
på Facebook. På Facebook 

synliggjør vi informasjonsarbeid, 
aktiviteter, relevant fagstoff og 

mediesaker. På denne måten når vi 
ut til samarbeidspartnere og andre 

interesserte.
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Mediesaker fra 2018
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Samarbeid med 
andre instanser 

ROSA samarbeider tett med et bredt felt av aktører på 
menneskehandelfeltet i Norge.

Dette samarbeidet er sentralt i arbeidet for å koordinere 
bistand for ofre. I hver enkelt sak ROSA bistår, bygges en 

tiltakskjede bestående av både offentlige og frivillige tje-
nester. ROSA fungerer som en brobygger mellom bruker og 

tjenester og tilrettelegger for et smidig oppfølgingsløp.

Et utstrakt nettverk er også viktig for å sikre effektive identifi-
seringsprosedyrer og at personer får tilgang til hjelp.



Trygg bolig 
ROSA samarbeider med krisesentre 
over hele Norge for å tilby ofre for 
menneskehandel bolig og bistand. 

I nær dialog med krisesentrene undersøkes 
behov og fasiliteteres nødvendige tiltak 

for mulige ofre. Krisesentre tilbyr både 
kortvarige akuttopphold og opphold over 

lengre tid. ROSA samarbeider også tett 
,etter samme mal, med botilbudet Lauras 
hus drevet av Nadheim i Kirkens bymisjon 

Oslo.  

Kvalifiserende tiltak
ROSA samarbeider med Tone 

Lise-akademiet om Adora-
prosjektet, og Oslo Røde Kors sitt 
tiltak ”Rett til å bli sett” som tilbyr 

oppfølging og aktiviteter til ofre 
for menneskehandel - herunder 

leksehjelp til studentene i Adora-
programmet. Rett til å bli sett 

driver også et arbeidspraksis-tiltak 
i samarbeid med Choice Hotels for 
målgruppen, som mange av ROSAs 

brukere har nyttiggjort seg

Kriminalomsorg 
ROSA samarbeider med 

Kongsvinger fengsel vedrørende 
identifisering og oppfølging 
av innsatte som er utsatt for 

menneskehandel. ROSA veileder 
de ansatte i fengslene og 

kommer til samtaler ved behov.

Organisasjoner 
Frivillige organisasjoner i flere 

byer jobber med å bistå ofre for 
menneskehandel på ulike måter. 

ROSA får mange henvisninger fra 
disse, og samarbeider i oppfølging. 

Vi kan nevne Nadheim(Oslo), 
Albertine(Stavanger) og prosjekt 

Fri(Bergen) i Kirkens bymisjon. Samt 
Røde Kors Rett til å bli sett, Marita 

Women og Frelsesarmeen ved Safe 
house Filemon
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Advokater 
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 menneskehandelssak. 

ROSA samarbeider tett 
med erafarne advokater 
på menneskehandelfeltet i 
forbindelse med alle saker som 
følges opp.

International 
organization for 
Migration (IOM) 
Mulige ofre for menneskehandel kan 
ha rett på assistert retur til hjemland. 
IOM administrerer tiltaket gjennom 
”Vulnerable Groups”-programmet. 

ROSA sikrer bolig, oppfølging og 
praktisk bistand i påvente av retur for 
mulige ofre for menneskehandel som 
skal benytte seg av programmet. 

Politiet 
ROSA mottar en stor andel 
av sine henvisninger fra 
politiet. I prosessen med evt. 
anmeldelse og etterforskning 
er ROSAs oppfølging sentral 
for å ivareta mulige ofres 
behov for psykisk og sosial 
støtte

Utlendings-
direktoratet (UDI)
Oppholdstillatelse er avgjørende for 
å utløse rettigheter for mulige ofre 
for menneskehandel. ROSA jobber 
derfor mye med å følge opp brukernes 
oppholdsstatus og har i dette et tett 
samarbeid med UDI. 

Videre administrerer ROSA økonomiske 
ytelser til asylsøkere bosatt i regi av 
ROSA. Slik sikres det at personer får 
ivaretatt sine rettigheter som asylsøkere 
i UDI-systemet selv om de er bosatt 
utenfor det ordinære mottaksapparatet.
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”... ROSA er gitt midler for å drive en 
hjelpetelefon rettet mot mulige ofre for 

alle former for menneskehandel, samt for 
å kunne bistå hjelpeorganisasjoner og 

privatpersoner. 

Det blir tilbudt relevant informasjon, 
herunder opplysninger om de rette instanser 

man må kontakte...”
 

Regjeringens handlingsplan mot menneske-
handel 2016, tiltak 5



Den nasjonale 
hjelpetelefonen mot 

menneskehandel 
2018

ROSA har siden 2005 drevet den nasjonale 
hjelpetelefonen mot menneskehandel. Det er en lavterskel, 

døgnåpen linje som kan kontaktes med alle spørsmål 
knyttet til menneskehandelfeltet, samt identifsering og 

bistand av mulige ofre for menneskehandel. 

Telefonen er et viktig virkemiddel for å sikre identifisering  
og kvalifisert bistand av ofre uansett hvor i landet de 

befinner seg. 
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ROSA driver en døgnåpen telefon som betjenes 
av prosjektets ansatte på dagtid alle ukedager. 
Telefonen opereres fra mobilt sentralbord der 
linjen blir overført til ansattes prosjekttelefoner, 
registreringene omfatter dermed alle 
henvendelser til ansattes prosjekttelefoner. 
Oslo krisesenter betjener telefonen på kvelder, 
i helger og på helligdager. 

Alle telefonhenvendelser til ROSA registreres 
med hvem som ringer og hva samtalen gjelder. 
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 antall 
henvendelser. Videre har ikke Oslo krisesenter 
teknisk løsning for å skille ut henvendelser til 
ROSA-telefonen fra krisesenterets øvrige. 

Registering av disse skjer derfor kun der det 
blir åpenbart ut fra samtalen at det er ROSA-
telefonen som er ringt.

Antall henvendelser til telefonen påvirkes 
av mange faktorer. Kjennskap til tilbudet, 
antall personer som identifiseres og er under 
oppfølging samt oppfølgingsbehovet i disse 
sakene vil gjøre utslag. Samtidig kan mer 
tekniske faktorer slik som endring i tekniske 
løsninger og registreringsrutiner spille inn.

Formålet med registeringen av henvendelser er 
å danne en oversikt over aktiviteten på ROSA-
telefonen, derfor er det et mål å minimere 
innflytelsen av “tekniske” faktorer i statistikken. 

I sum mener vi at statistikken gir et realistisk 
bilde av hvordan hjelpetelefonen benyttes og 
fungerer, og gir et interessant utgangspunkt 
for refleksjon rundt tiltaket.

Om registrering og drift av ROSA-telefonen

Den døgnåpne, nasjonale 
hjelpetelefonen mot 
menneskehandel

22 33 11 60
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Figuren over viser totalt antall henvendelser til 
ROSA fra 2006-2018, og antall henvendelser 
vedrørende mulige ofre for menneskehandel i 
samme periode(se grått felt nederst).

Utviklingen i antall henvendelser er ujevn men 
stigende. Nedgangen i perioden 2009-2012, 
kan dels skyldes endring i tekniske løsninger 
i perioden, men også være et uttrykk for 
endringer på feltet. 

Vi vet at nedgangen i perioder ikke 
nødvendigvis skyldes fravær av brukere. I 2012, 
da antall henvendelser lå på bunn, mottok 
ROSA 146 henvendelser om mulige ofre - det 
er en rekord som fortsatt står seg. Av ROSAs 
årsrapport 2012 kan vi lese at den største 
nedganden var i henvendelser fra frivillige 
organisasjoner. Kan det ha skjedd endringer 
i andre organisasjoner som førte til mindre 

kjennskap til ROSA akkurat da, eller hadde 
organisasjonene så mye erfaring etter hvert at 
de ikke trengte veiledning? 

Det påfølgende året er det nok et 
bemerkelsesverdig resultat, med nærmest en 
dobling i antall henvendelser. Det er vanskelig 
å si hva disse drastiske endringene skyldes, 
men disse årene mottar ROSA svært mange 
henvendelser om mulige ofre samtidig som 
de bidrar til oppfølgingen av flere over tid. 
Med unntak av for året 2015, ser vi at antall 
henvendelser siden har holdt seg på et jevnt 
høyt nivå. 

I 2015 var en av prosjekttelefonene ute av drift 
halve året på grunn av en ansattpermisjon, noe 
som kan forklare den midlertidige nedgangen 
vi ser i denne perioden.
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For 2018 er det registrert totalt 1596 
henvendelser. Det er en nedgang fra 2017, 
men det ser ut til å være naturlig fluktuering 
sett i sammenheng med en lengre periode.
 
Henvendelsene kommer fra et bredt 
tjenesteapparat innen både offentlig, privat 
og ideell sektor som kommer i kontakt med 
mulige ofre for menneskehandel. 

Registrerte henvendelser omfatter blant annet 
henvendelser om oppfølging av brukere, det 
vil si mulige ofre for menneskehandel som 
allerede er i ROSA-programmet. På grunn av 
dette kan et enkelt sakskompleks med stort 
oppfølgingsbehov alene påvirke statistikken 
betydelig. Noen av de største endringene 
vi ser i antall henvendelser fra 2017 til 2018 
er også ved slike henvendelser som gjelder 
oppfølging. 

Det at vi har færre henvendelser fra NAV 
kan videre henge sammen med en nedgang 
i antall refleksjonssaker sammenlignet 
med tidligere år. NAV forvalter ytelse av 
sosialtjenester til personer med refleksjon som 
oppholdstillatelse. 

Vi ser i 2018 en økning i henvendelser fra of-
fentlige myndigheter. I 2018 har ROSA sam-
arbeidet med Kongsvinger kvinnefengsel om 
oppfølging av flere antatte ofre for mennes-
kehandel vi har bidratt til å identifisere der. 
Hvilket kan forklare en del av økningen. Andre 
aktører hvis henvendelser registreres i denne 
kategorien er UDI og IMDI, som vi har samar-
beidet med i flere enkeltsaker dette året.

Hvem ringer?

Henvendelsesinstans 2017 vs 
2018
Figur 2
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1596 

henvendelser totalt

Tema for henvendelsene

1143 Oppfølging av brukere

256  Informasjon om menneskehandel

77   Mulige ofre for menneskehandel

43   Veiledning

77   Andre spørsmål
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Ved alle telefonhenvendelser registrerer vi 
hvem som ringer, og hva samtalen gjelder. 
En stor andel av henvendelsene gjelder opp-
følging av brukere, det vil si mulige ofre for 
menneskehandel som er i ROSA-programmet. 

Kategorien veiledning brukes i tilfeller der vi 
veileder uten at det gjelder en konkret sak, el-
ler at personen i den konkrete saken er ukjent 
for oss. Dette kan eksempelvis være tilfellet 
der noen i et hjelpetiltak har bekymringer om 
en bruker. Da ringer de gjerne for å drøfte 
betydningen av indikatorene de har obser-
vert, og hvordan de kan gå frem i møte med 
personen.

En stor andel henvendelser gjelder mer gene-
rell informasjon om menneskehandel, og kom-
mer fra forskjellige deler av hjelpeapparatet, 
media, forskere, privatpersoner med mer.

En tredje og svært viktige kategori av henven-
delser vi får, er henvendelser som gjelder mu-
lige ofre for menneskehandel.

Antallet henvendelser vi har fått om mulige 
ofre er det laveste siden vi startet med regis-
treringer i 2006. Vi vet at antallet identifiserte 
generelt har vært lavt i Norge det siste året. 
Dette ser vi først og fremst i sammenheng 
med at nigerianske kvinner, som tidligere var 
en dominerende gruppe, ikke lenger ser ut til 
å være i Norge. Dette antas å være en følge 
av at politiets utlendingsavsnitt/-enhet over 
flere år har hatt en stor satsing på id-kontrol-
ler og utvisning av personer uten lovlig opp-
hold i Norge.

Hva ringer de om, og hvem ringer om hva?

- Er hun et offer for menneskehandel, og hvordan kan vi 
i så fall hjelpe?

Personer fra hjelpetiltak 
ringer ROSA-telefonen for 
å drøfte indikatorer de har 
observert og å få veiledning 
på hvordan de kan gå frem 
for å bistå.
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Hvem kontakter oss 
vedrørende oppfølging av 
brukere?

Figur 3 viser hvem som har kontaktet oss vedrø-
rende oppfølging av brukere.

En stor andel av henvendelsene kommer fra 
krisesentrene som har brukere boende hos seg 
- veiledning av krisesentrene er en av ROSAs 
særskilte mandater jf. regjeringens handlings-
plan mot menneskehandel.

Typiske spørsmål fra kontaktpersoner på kri-
sesentrene vil være knyttet til økonomi, utlen-
dingsak, politisak og helse- og sosiale rettig-
heter.

Henvendelser om de samme tema kommer 
også i stor grad fra andre botilbud og frivillige 
organisasjoner som følger opp brukere. ROSA 
samarbeider videre med politi og advokater i 
oppfølging av saker. Vi jobber tett med disse 
for å sikre en best mulig sakshåndtering både 
når det gjelder anmeldelse og rettigheter for 
øvrig. 

Hvem kontakter oss om  
mulige ofre for menneske-
handel?

Figur 4 viser hvem som har kontaktet ROSA om 
mulige ofre for menneskehandel.

Mottaket av disse henvendelsene er er viktig 
arbeid i ROSA.

På bakgrunn av disse henvendelsene identifi-
seres mulige ofre for menneskehandel og/eller 
blir koblet på et hjelpetilbud
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ROSA mottar hvert år et stort antall henven-
delser fra/om personer som er mulige ofre for 
menneskehandel. 

De som henvender seg til ROSA kan være 
anonyme, men vi registrerer så langt det lar 
seg gjøre kjønn, nasjonalitet og formen for ut-
nyttelse som skal ha funnet sted. Vi registre-
rer også dersom noen har mindreårige barn i 
følge. I samtalene fokuserer vi først og fremst 
på å kartlegge utfordringene vi kontaktes om. 

Etter en videre kartlegging identifiseres noen 
som mulige ofre for menneskehandel og vel-
ger å motta bistand fra ROSA eller andre de-
ler av tjenesteapparatet som vi henviser til. 
Andre identifiseres som mulige ofre, men for-
svinner 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 trusselbildet og press 
fra omgivelsene.

Ved noen av henvendelsene kommer vi et-
ter kartlegging til at det ikke er et tilfelle av 
menneskehandel. Dette kan være personer 
som lever under andre former for krevende 
omstendigheter. Eksempelvis personer som 
blir utsatt for utnyttelse i arbeidslivet som ikke 
er tvangsarbeid – såkalt sosial dumping. Det 
kan også være personer som befinner seg i 
krevende situasjoner på grunn av manglende 
opphold og sårbarhet, eller voldsutsatte som 
er utsatt for andre overgrep enn menneske-
handel. 

Så fremt det er ikke er åpenbart at situasjo-
nen ikke er menneskehandel gjøres alle slike 
vurderinger i samråd med en kvalifisert advo-
kat, for å sikre en grundig vurdering. 
I saker som ikke er menneskehandel henvises 
det videre til de rette instanser

Førstegangshenvendelser om mulige ofre for 
menneskehandel

Kjønn og utnyttelsesform
Figur 5  N77
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I diagrammene på denne og motsatt side ser 
vi hvilken utnyttelsesform, kjønn og nasjonali-
tet henviste personer har.

I figur 5 (se motsatt side) ser vi sammenhen-
gen mellom kjønn og utnyttelsesform. I 2018 
har vi fått henvendelser som gjelder 11 menn 
som er mulige ofre for menneskehandel, kun 3 
av disse har mottatt bistand (regnet som mer 
enn én samtale) i etterkant av henvisningen. 

Flere av disse mennene har blitt henvist av In-
ternational Organization for Migration (IOM) i 
forbindelse med at de skal på assistert retur. 
Dette kan være personer som vi identifiserer, 
men som har tilgang til privat bolig i påvente 
av returen og derfor ikke har hatt behov for 
bolig og øvrig bistand fra ROSA. Vi har videre 
hatt flere saker hvor vi i samråd med advo-
kat har konkludert med at personen er utsatt 
for sosial dumping og ikke menneskehandel. 
Personer som er utsatt for sosial dumping har 
i utgangspunktet ikke rett til videre bistand. 

ROSA opplever at mangelnde rett til bistand 
skaper lite tid til å kartlegge omfang av ut-
nyttelse, og derfor kan bidra til at potensielle 
menneskehandelsaker ikke blir avdekket. Det 
kan kreve tid å få personer til å åpne seg opp 
om det de har opplevd. Les mer om dette un-
der kapittelet om utfordringer.

Figur 6 og 7 viser sammenhengen mellom 
ulike nasjonaliteter og utnyttelsesform for 
henholdsvis tvangsarbeid/-tjenester og pro-
stitusjon. På grunn av stor spredning har vi i 
diagrammet for prostitusjon kun spesifisert 
land med to eller flere forekomster, land med 
én forekomst er samlet i en gruppe. 

Kjønn, utnyttelsesform og nasjonalitet
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Figur 8 sammnenligner nasjonaliteter for 
personer vi har mottatt henvendelser om/fra 
i 2017 og 2018. Landene med én forekomst er 
her trukket ut, dette gjelder 16 land. Vi har i 
2018 mottatt henvendelser fra–/om personer 
av 33 ulike nasjonaliteter.

I 2018 har det som de siste årene vært en 
nedgang i antall nigerianske kvinner. Vi ser 
også en nedgang i antall henvendelser fra 
personer fra Romania i 2018. Bakgrunnen 
for det sistnevnte er uvisst, men vi har ikke 
grunn til å tro at denne gruppen har mindre 
tilstedeværelse i Norge. 

ROSA mener det er bekymringsverdig at 
vi ikke klarer å nå denne gruppen med 
hjelpetiltak. Vi vet at prostitusjonsarenaen 
nå er dominert av Øst- og sentraleuropeiske 

grupperinger, som viser tydelige tegn til 
organisering. I den grad denne gruppen 
ønsker å motta bistand er det gjerne akutt 
og kortvarig. Dette er beskrevet nærmere i 
kapittelet om bistand av ofre.

Henvendelsene om personer fra Norge 
har omhandlet sårbare personer med 
marginalisert bakgrunn. Etter nærmere 
undersøkelse ble mistanken om 
menneskehandel lagt vekk i disse sakene.

Nasjonalitet
Figur 8
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Henvendelser/mottatt hjelp
I 2018 har ROSA mottatt 77 
førstegangshenvendelser fra/om personer 
som var mulige ofre for menneskehandel, av 
disse valgte 35 å ta imot et tilbud om bistand 
i en kortere eller lengre periode.

Avstanden mellom antall personer vi får 
henvendelser om/fra og antall personer 
som mottar bistand skyldes omstendigheter 
som beskrevet tidligere - at noen ikke ønsker 
bistand eller at vi etter kartlegging ikke 
identifiserer vedkommende som mulig offer 
for menneskehandel.

Vi ser at formen og innholdet i bistanden vi 
gir har endret seg noe de siste årene, noe 
som igjen henger sammen med dels endring i 
brukergruppe. 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.

Henvendelser/andel mottatt bistand
Figur 9
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Bistand til 
mulige ofre for 

menneskehandel 
2018

ROSA registrerer alle som bistås i et journalsystem. Her 
føres personinformasjon som nasjonalitet, fødselsdato, 

oppholdsstatus med mer. Det føres også en løpende journal 
over behov, utfordringer og den bistanden som mottas.  Den 
følgende fremstillingen er basert på informasjonen i ROSAs 

journaler.



Sammendrag

ROSA har i 2018 bistått 56 antatte ofre for menneskehandel 

51 kvinner  og 5 menn

 12 var gravide/hadde medfølgende barn

12 barn var medfølgende 

41 antatt utnyttet i prostitusjon, 7 i tvangsarbeid, 

4 i blandingsformer

35 er nye i 2018, 

21 har mottatt bistand over flere år

45 personer har overnattet på 

16 forskjellige krisesentre
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I 2018 har ROSA bistått 56 antatte ofre 
for menneskehandel i kortere eller lengre 
perioder. 35 av disse kom inn i ROSA i 2018, 
og 21 har mottatt bistand over flere år.

Fremstillingen i det følgende vil først vise 
informasjon som gjelder de 35 personene som 
kom inn i ROSA i 2018. Deretter redegjøres 
det for de 21 som har mottatt bistand i 2018, 
men som kom inn i ROSA tidligere år i avsnitt 
om flerårige på side 42-43.

Som personer som har mottatt bistand 
regnes personer som har hatt gjentagende 
oppfølgingssamtaler ved oppmøte (telefon 
medregnes ikke) eller minst én overnatting på 
krisesenter. 33 av de 35 nye vi har bistått i 2018 
har hatt minst én overnatting på krisesenter.

Fem av kvinnene ROSA har kommet i kontakt 
med og bistått i 2018 var gravide eller hadde 
medfølgende barn. 

Syv av kvinnene hadde barn i hjemland eller 
annet land de tidligere har hatt opphold. 
Kvinner som oppgir å ha barn et annet 
sted, forklarer at trusler mot disse og/eller 
forsørgeransvar er en sentral grunn til at de 
ikke kan bryte med bakmannsapparat.

Nye brukere i ROSA i 2018

”Trusler mot kvinners barn er en sentral grunn til at 
de ikke bryter med bakmannsapparatet”

35



De fleste personene ROSA har bistått i 2018 er 
kvinner utnyttet i prostitusjon, men vi også bi-
stått både kvinner og menn utnyttet til tvangs-
arbeid-/tjenester samt personer som har vært 
utnyttet i en kombinasjon av seksuell utnyttelse 
og tvangsarbeid/tjenester.

ROSAs hovedmålgruppe er personer utnyttet i 
prostitusjon, men ved behov bistår vi også øv-
rige i henhold til mandat.

Når ROSA bistår personer utnyttet i tvangsar-
beid/-tjenester er dette fordi ofrene har hatt 
behov for et botilbud med den faglige kom-
petansen som krisesentrene besitter, på grunn 
av traumer og trusselbilde. Videre er det slik 
at det i flere kommuner i Norge er bestemt at 

det lokale krisesentertilbudet skal omfatte alle 
ofre for menneskehandel uavhengig av utnyt-
telsesform. De aktuelle krisesentrene tar da 
kontakt med ROSA for veiledning og oppføl-
ging slik som i tilfeller der utnyttelsen er pro-
stitusjon.

Fire personer har ukjent utnyttelsesform. Det 
innebærer at de har bodd på og mottatt bi-
stand på krisesenter som mulige ofre men for-
svunnet før vi har fått gjort en grundig kartleg-
ging.

Kjønn og utnyttelsesform

Kjønn og utnyttelsesform
Figur 10  N:35
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ROSA har i 2018 bistått nye personer fra 19 
forskjellige land. Det er stor spredning, med 
mellom en og tre personer fra alle landene, 
med unntak av Nigeria og Romania.

Den største gruppen i 2018 er personer fra 
Romania. ROSA har bistått fem kvinner og en 
mann fra Romania i 2018, utnyttelsesform er 
både prostitusjon, arbeid og en blanding av 
ulike former. 

Bistanden til denne gruppen og andre fra 
Øst- og Sentral Europa er som regel kortva-
rig. Personene kommer gjerne i kontakt med 
ROSA i forbindelse med særlige episoder av 
vold eller trusler som har funnet sted. På grunn 
av frykt og trusler både mot dem selv og fa-
milie i hjemland, velger de imidlertid sjelden å 
anmelde. 

Med mulighet for å oppholde seg i Norge som 
EØS-borgere fremstår det lite relevant for 
gruppen å søke refleksjon og å anmelde – de 
vurderer tilsynelatende å ha lite å vinne på 
dette. Flere har ønsket assistert IOM-retur til 
hjemland.

ROSA har en stor nedgang av antall personer 
fra Nigeria som har mottatt bistand. Gjen-
nom flere år har antall personer fra Nigeria 
gått ned, antakeligvis på grunn svært aktiv 
kontrollvirksomhet fra politiets utlendingsav-
snitt/-enhet i gatemiljøer. 

I alle ROSAs rapporteringsår har nigerianske 
kvinner vært den største gruppen, det er ikke 
lenger tilfellet.  

Nasjonalitet

Nasjonalitet 2017 vs 2018
Figur 11  
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Anmeldelser

I 2018 ble det registrert totalt 45 anmeldelser 
for menneskehandel i Norge.  

13 av ROSAs nye brukere i 2018 leverte an-
meldelser -  11 av disse anmeldelsene ble ført 
som menneskehandel. Av disse anmeldelsene 
har åtte saker blitt henlagt per mars 2019. 

Tilgang til beskyttelse på sikt er avhengig av 
at saker blir etterforsket og iretteført. Gitt 
den store andelen henleggelser av mennesk-
sehandelsaker er dette en stor rettssikker-
hetsutfordring for ofre for menneskehandel. 
Les mer om dette i kapittelet om utfordringer.

Alder 
Alder på brukere er forbundet med en viss 
usikkerhet, da mange som kommer inn i ROSA 
har falske eller ingen id-dokumenter. I situa-
sjoner der personer oppgir å være under 18 
år, eller ROSA har mistanke om at personen 
er mindreårig, kontaktes barnevernsvakten.

I  figur 13  ser vi en stor nedgang i antall perso-
ner i den yngste aldersgruppen. Vi mistenker 
at dette er et resultat av nedgangen av antall 
nigerianere. Mange av våre yngste brukere 
tidligere har hatt nigeriansk opprinnelse. 

”Tilgang til beskyttelse på sikt 
er avhengig av at saker blir 
etterforsket og iretteført”
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11 av 35 ROSA-brukere leverte anmeldelse   
for menneskehandel i løpet av 2018

8 av disse sakene har blitt henlagt 
      (per mars 2019)

Alder
Figur 13
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Oppholdsstatus  
gjennom et bistandsløp
Gjennom et bistandsløp i ROSA er brukernes 
oppholdsstatus i stadig endring, og i løpet av 
den tiden de mottar bistand fra ROSA har de 
fleste flere ulike oppholdsgrunnlag.

For personer som ikke ønsker å anmelde, eller 
der det blir vurdert av advokat at det er for lite 
informasjon til at en anmeldelse kan føre frem, 
vil opphold som regel måtte sikres gjennom 
asylsystemet. I tillegg til de åtte som var asyl-
søkere ved inntak i 2018 var det en person som 
søkte asyl etter inntak i ROSA.

Andre vil søke om midlertidig opphold gjen-
nom en refleksjonsperiode - 10 personer had-
de refleksjon som oppholdsgrunnlag i løpet av 
tiden de mottok bistand av ROSA i 2018, flere 
av disse var tidligere asylsøkere. Personer som 
er fra land utenfor EU som får midlertidig opp-
holdstillatelse ved refleksjon, vil når denne går  
ut måtte søke om asyl eller gjenopptagelse av 
asylsak for å sikre videre lovlig opphold. Seks 

Oppholdsstatus ved inntak
Oppholdsgrunnlag ved inntak i ROSA varierer, 
men svært ofte er tilfellet at personer ikke har 
gyldig oppholdstillatelse i Norge. 

Noen har tidligere hatt en oppholdstillatelse 
som er utgått, andre har aldri søkt eller hatt 
noen tillatelse i Norge. Manglende oppholdstil-
latelse er en avgjørende sårbarhetsfaktor hos 
personer som blir utnyttet i menneskehandel.

Gyldig oppholdstillatelse med tilhørende ret-
tigheter er derfor noe av det første ROSA sikrer 
i møte med nye brukere.

Én person som kom inn i ROSA i 2018 har fått 
innvilget beskyttelse i Norge.

Flertallet ROSA bistår vil måtte forlate Norge 
på et tidspunkt. Dette kan være etter eget øn-
ske eller fordi de ikke får innvilget oppholdstil-
latelse på sikt.

”Manglende oppholdstillatelse er en 
avgjørende sårbarhetsfaktor hos  

personer som blir utnyttet i 
menneskehandel”
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av de ROSA har fulgt opp i 2018 har hatt både 
refleksjon og asylsøknad som sitt oppholds-
grunnlag.

Mange av ROSAs brukere omfattes av Dub-
lin-forordningens bestemmelser og får ikke 
vurdert søknad om beskyttelse i Norge. Dette 
gjaldt i utgangspunktet fem personer i 2018, 
men to av disse fikk innvilget realitetsbehand-
ling i Norge etter søknad. 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 an-
komstland i EU.  

Personer uten gyldig oppholdstillatelse kan 
ikke bo i regi av ROSA, med unntak av i på-
vente av dette. For personer uten tilgang til 
eller ønske om lovlig opphold formidler ROSA 
kontakt med IOM eller Politiets Utlendingsav-
snitt/-enhet for en så smidig gjennomføring 

av retur/uttransportering som mulig. ROSA 
bisto fem personer i forbindelse med IOM-re-
tur i 2018.  

ROSA har de tre siste årene opplevd en klar 
økning i antall brukere som ønsker å benytte 
seg av tilbudet om assistert retur med IOM. 
Noen av disse blir henvist til ROSA av IOM for 
bolig og oppfølging i påvente av en retur. An-
dre kommer først i kontakt med ROSA, og vel-
ger retur på bakgrunn av informasjon fra oss. 
For noen oppleves assistert retur som en god 
mulighet til å komme ut av en vanskelig situa-
sjon, mens det for andre gjenstår som eneste 
alternativ.

11 uten oppholdstillatelse 

8 asylsøkere

3 midlertidige tillatelser, som turist-/studentvisum 

4 ventet på assistert retur med IOM

2 søkt refleksjon 

7 EØS/EU-borgere 

Oppholdsstatuser ved inntak i ROSA 2018
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21 personer som mottok bistand av ROSA i 
2018, har mottatt bistand over flere år. Lang-
varig oppfølging skjer som regel i saker med 
lengre politietterforskning og eventuell rett-
sak.

Andre grunner til at det er behov for langva-
rig oppfølging kan være at det tar lang tid å 
avklare oppholdstillatelse. I flere av sakene 
gjelder det personer som får barn med norsk 
statsborger og dermed får rett til opphold 
på det grunnlag. Videre henger det i man-
ge saker sammen med de strenge kravene 
for fremvisning av identitetsbevis for å få 
varig opphold. Det kan være svært vanske-
lig å fremskaffe godkjent identitetsbevis for 
personer som er trafikkert med falske doku-
menter.

17 av de 21 som har blitt bistått over lengre 
tid har levert anmeldelse for menneskehan-

del. Per 1. april 2019 er 15 av disse henlagt, 
én sak har ført til rettskraftig dom, og én er 
under etterforskning

Fem av de 21 personene har fått innvilget 
oppholdstillatelser som gir grunnlag for per-
manent opphold - fire av disse tillatelsene 
ble gitt i 2017. Av disse fem er én på grunn-
lag av vitneinstruksen, én er innvilget asyl på 
annet grunnlag, mens tre har fått opphold 
for familiegjenforening. 

Som figur 14 viser er 11 er fra Nigeria, to fra 
Albania og to fra Uganda. De resterende 
fem kommer fra fem ulike land.  

Syv av de flerårige har medfølgende barn 
eller er gravide og har tilsammen åtte barn, 
mange av disse født i Norge. Tre har barn i 
hjemland eller annet land.

Flerårige brukere i ROSA

Nasjonalitet
Figur 14 N:21

19

2

Kjønn 
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11 kom inn i ROSA i 2017

8 kom inn i ROSA i 2016

2 kom inn i ROSA i 2015

 9 av sakene ble avsluttet i 2018 

12 mottar fortsatt bistand i 2019

21 er antall flerårige brukere har ROSA bistått i 2018

18-24

6
25-32

7
33-40

8

Alder

7 har med barn

8 barn er med 

Barn
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Artikkel 12, Bistand til ofre
1. Hver part skal vedta de lover eller treffe andre tiltak som er nødvendige for å 

bistå ofre med deres fysiske, psykiske og sosiale restitusjon. Bistanden skal minst 

omfatte:  

 a) en levestandard som kan sikre deres livsopphold gjennom    

 tiltak som: egnet og trygt husvære, psykologisk og materiell    

 bistand

 b) tilgang til øyeblikkelig medisinsk hjelp,

 c) tolke- og oversettertjenester ved behov,

 d) rådgivning og informasjon, særlig om deres juridiske          

 rettigheter og om tilgjengelige tjenester, på et språk de    

 forstår, 

 e) bistand som muliggjør at deres rettigheter og interesser kan   

 bli presentert og vurdert på de rette stadier i      

 strafforfølgningen av lovbrytere,

 f) tilgang til utdanning for barn

2. Hver part skal ta behørig hensyn til offerets sikkerhets- og beskyttelsesbehov.

3. Hver part skal i tillegg sørge for nødvendig medisinsk og annen bistand til ofre 

med lovlig opphold på partens territorium som er uten tilstrekkelige midler og 

har behov for bistand.

4. Hver part skal vedta regler som fastsetter på hvilke vilkår ofre med lovlig 

opphold på partens territorium, skal ha adgang til arbeidsmarkedet, til 

yrkesopplæring og utdanning.

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

44



Innholdet i 
bistanden
ROSAs bistår antatte ofre for 
menneskehandel i Norge med å få utløst 
rettigheter som går frem av Europarådets 
konvensjon om tilatk mot menneskehandel 
artikkel 12. Dette innebærer å sørge for at 
identifiserte ofre har tilgang til trygg bolig 
gjennom et krisesenter eller andre egnede 
botilbud, så vel som penger til livsopphold, 
tilgang til kvalifiserende tiltak, og nødvendig 
juridisk, helsemessig og sosialfaglig bistand. 

Trygg bolig 
Antatte ofre for menneskehandel trenger 
trygge oppholdssteder.

I forarbeidene til Krisesenterloven slås det fast 
at kommunene skal sikre et krisesentertilbud for 
ofre for menneskehandel. ROSA samarbeider 
med krisesentre over hele landet for å sørge 
for at ofre for menneskehandel får tilgang 
til krisesentrene, og at krisesentrene tilbyr 
nødvendig hjelp og veiledning. 

I 2018 har 45 av ROSAs brukere mottatt bistand 
fra 16 forskjellige krisesentre i hele Norge. 
Krisesentrene tilbyr akutt overnatting, men også 
opphold over tid når det er aktuelt. 

Trygg bolig og oppfølging tilbys også i samarbeid 
med Lauras hus som drives av Kirkens bymisjon i 
Oslo. Lauras hus er et døgnbemannet forsterket 
botilbud til kvinner identifisert som mulige ofre 
for menneskehandel, og deres barn.

Personer i ROSA som flytter til Lauras hus har 
ofte mottatt bistand over tid, og kan ha bodd 
på krisesenter eller i regi av NAV tidligere. 13 
ROSA-brukere har mottatt bistand av Lauras 
hus i løpet av 2018. 

45
har bodd på 

krisesenter

16
krisesenter har 

bistått

13 
har bodd på 

Lauras hus
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Helse- og sosialfaglig 
oppfølging
Ofre for menneskehandel kan slite med 

store helseproblemer som følge av det de 

har opplevd. Traumereaksjoner samt fysiske 

skader av ulik art er vanlig. 

I perioden en bor på krisesenter og/eller 

Lauras hus får en kvalifisert sosialfaglig 

oppfølging av egen kontaktperson. 

Kontaktpersonen tilbyr samtaler ved behov, 

og kobler på andre tjenester når dette er 

nødvendig. 

Praktisk bistand for å få 
utløst rettigheter

Antatte ofre for menneskehandel har rett til 3 

timer fri rettshjelp til identifisering, vurdering 

av oppholdsgrunnlag, og vurdering av anmel-

delse. Dersom advokaten ikke søker om ekstra 

tid til bistand har ikke det antatte offeret til-

gang til rettshjelp utover dette før en eventuell 

anmeldelse eller ved et vedtak om avslag på 

oppholdstillatelse. Dette er utfordrende når 

det er mange formaliteter som må på plass 

for at personen skal få utløst sine rettigheter.

Også der brukere får jurdisk bistand kan de 

oppleve at denne er utilstrekkelig. På grunn av 

mange advokaters manglende kjennskap til de 

særlige reglene som gjelder på menneskehan-

delfeltet, hender ofte at antatte ofre ikke får 

ivaretatt sine rettigheter. ROSA bruker derfor 

mye tid på den praktiske oppfølgingen av søk-

nader om oppholdstillatelse, livsopphold, hel-

sehjelp med mer

46



Aktiviteter og kvalifiserende 
tiltak

Å delta på kvalifiserende tiltak og aktivite-

ter gir ROSA-brukerne en stabil og innholds-

rik hverdag. ROSA erfarer at dette hjelper på 

i prosessen med å bearbeide traumer, og at 

det å mestre et kurs eller lignende opplegg 

har en verdi i seg selv. Kvalifiserende tiltak er 

på den ene siden viktig for å legge grunnlaget 

for en fremtid utenfor utnyttelsessituasjonen, 

samtidig som det kan forebygge stigma ved en 

eventuell retur til hjemland.

Derfor tilbys og forventes det deltakelse i akti-

viteter og kvalifiserende tiltak.

Aktuelle aktiviteter er organisert trening, kurs, 

arbeidspraksis og nettverksgrupper med fokus 

på sosial mestring.

30 personer har gått på norskkurs i lø-

pet av 2018. For noen innebærer et slikt kurs 

muligheten til å lære å lese og skrive og gir en 

stor opplevelse av mestring. Mange opplever 

at det å lære språket gir følelsen av å høre til. 

22 personer har gått kurs i regi 

ADORA-prosjektet, et samarbeid mellom Kri-

sesentersekretariatet og Tone Lise-akademiet. 

Kurset gir deltagerne yrkesopplæring innenfor 

make-up og negledesign, med dokumentasjon. 

Kurset er spesialtilpasset ROSAs målgruppe 

med tett oppfølging, fleksible kursoppsett og 
tilpasset undervisning slik at det er ikke er en 
forutsetning at en kan skrive og lese for å del-

ta. Skjønnhetspleie er arbeid som kan utføres 

som selvstendig næringsdrivende både i Norge 

og i andre land. Deltagerne mottar også utstyr 
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til å starte opp egen virksomhet som en del 

av tiltaket. Med dette kan kurset være en mu-

lighet for inntektsgivende arbeid i fremtiden.

17personer har mottatt støtte til medlem-

skap på treningssenter eller annen organisert 

trening. Fysisk trening gir positive utslag på 

den psykiske helsen. 

5 av ROSAs brukere har deltatt i arbeids-

praksistiltak på hotell i regi av Oslo Røde kors, 

Rett til å bli sett. ROSA er kjent med at flere 

ønsker slik arbeidspraksis, men ikke får tilgang 

på grunn av manglende arbeidstillatelse. 

ROSA og Røde Kors har i 2018 samarbeidet 

om å organisere arbeidspraksis også for en 

bruker bosatt utenfor Oslo.
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Utfordringer og 
anbefalinger

ROSA har siden 2005 fulgt opp ofre for 
menneskehandel fra identifisering, gjennom 

deres møte med det norske hjelpesystemet - fra 
start til slutt i perioden de har rett til bistand. 
Ved oppfølging av slike enkeltsaker gjennom 

lange løp får vi innsikt i de utfordringer ofre for 
menneskehandel møter, og hvilke behov som ikke 

blir møtt. 

Anbefalingene i det følgende er basert på 
erfaringer fra personene vi bistår og på de 

utfordringer som vi møter i vårt arbeid med å 
ivareta deres rettigheter.



Utdrag fra Granavolden-plattformen
I den nye politiske plattformen for regjeringen Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, fremheves 
følgende satsing på menneskehandel

Regjeringen vil

• Intensivere arbeidet med å øke straffeforfølgning av 
bakmenn og sikre et helhetlig tilbud til ofre

• Styrke samarbeidet mellom politiet, offentlige etater og 
frivillige organisasjoner, samt samarbeidet på tvers av 
landegrenser

• Ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale 
organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, 
menneskehandel og terrorisme

• Legge til rette for et trepartssamarbeid mellom frivillige 
organisasjoner, private og det offentlige for å hjelpe 
prostituerte ut av prostitusjon

• Forebygge at enslige mindreårige asylsøkere blir ofre for 
menneskehandel

• Styrke frivillige organisasjoner som arbeider for å forebygge 
og bekjempe menneskehandel

• Opprettholde forbud mot kjøp av seksuelle tjenester 

• Utvide grunnlaget for oppholdstillatelse for ofre for 
menneskehandel

• Vurdere forbedringer i ordninger for tvangsprostituerte og 
ofre for menneskehandel

• Styrke det internasjonale arbeidet for å bekjempe illegalt 
våpensalg, narkotikahandel og menneskehandel.
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Tilgang til beskyttelse og 
bistand 
Tilgangen til bistand og beskyttelse på 
sikt er i praksis svært begrenset i dag. 
Permanent oppholdstillatelse for ofre 
for menneskehandel er sterkt knyttet 
opp mot en eventuell straffefølging av 
bakmenn. Dette er svært problematisk 
når de fleste menneskehandelsaker 
blir henlagt, og fordi mange ikke 
ønsker å anmelde. ROSA er positive 
til at regjeringen vil utvide grunnlaget 
for oppholdstillatelse for ofre for 
menneskehandel i Norge, det er 
viktig at en slik endring innebærer en 
løsrivelse fra straffeforfølgningssporet.

ROSA mener
1. Grunnlaget for permanent 

oppholdstillatelse må utvides slik at 
flere ofre for menneskehandel sikres 
beskyttelse uavhengig av om politiet 
åpner straffesak mot bakmennene. Det 
må lages tydelige kriterier, som omfatter 
forhold utover straffeforfølgning, som 
grunnlag for opphold.

2. Personer identifisert som ofre for 
menneskehandel må ikke sendes ut av 
landet uten at det foreligger en garanti 
for deres sikkerhet og ivaretakelse i 
mottakerland.

3. Det bør utredes hvordan en kan gi god 
bistand og motivere til å bryte med 
utnyttelse for personer som ikke ønsker 
opphold i Norge på sikt.

Etter at forbudet mot menneskehandel 
kom inn i Straffeloven i 2003, har få saker 
endt med fellende dom. I dag er retten til 
langsiktig beskyttelse for ofrene i praksis 
knyttet til at de vitner mot bakmenn i 
en rettssak. Dessverre er det slik at de 
færreste saker kommer for retten. Ettersom 

politiet henlegger de fleste saker knyttet 
til straffebestemmelsen får ofrene aldri 
mulighet til å vitne, og får dermed ikke 
muligheten til å oppfylle vilkårene for 
oppholdstillatelse tross egen vilje og innsats. 

Tilgangen til beskyttelse og bistand på 
sikt er avgjørende for hvorvidt ofre for 
menneskehandel klarer å bryte med 
bakmannsapparatet og eventuelt anmelde. 
Dette innebærer tilgang til permanent 
oppholdstillatelse i et land som er trygt. 
Likevel er det slik at ofre for menneskehandel 
som blir identifisert i Norge i de fleste 
tilfeller blir sendt tilbake til enten hjemland 
eller første ankomstland i Europa etter 
endt refleksjonstid (jf. Dublinforordningen). 
ROSA er kritisk til at dublinforordningens 
regler blir gjort gjeldende overfor ofre for 
menneskehandel og mener at flere ofre for 
menneskehandel må få realitetsbehandlet 
sine søknader om beskyttelse i Norge. Der 
det likevel vurderes at omstendighetene 
ikke tilsier at ofrene skal bli i Norge, 
tilsier hensynet til ofrenes sikkerhet en 
bedre tilrettelegging og samarbeid med 
mottakerland. Dette har vist seg krevende 
da myndighetene i noen av disse landene 
har stort press på sine systemer og/
eller begrensede ressurser til å ivareta 
sikkerhet og andre behov for bistand 
i målgruppen. Det er viktig at norske 
myndigheter etablererer kontakt med 
instanser i mottakerland for å tilrettelegge 
for kontinuitet i behandling og sikkerhet ved 
overføringen.

Videre er det ROSAs erfaringer at noen ofre 
for menneskehandel, særlig personer fra 
Øst- og sentral Europa, ikke nødvendigvis 
ønsker opphold i Norge på sikt. Med dagens 
ordning er det i realiteten få insentiver for 
disse til å oppsøke de gjeldende hjelpetilbud 
eller å vurdere anmeldelse. Vi erfarer at vi i 
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liten grad når disse, og mener det bør ses på 
hvordan man kan gi et hjelpetilbud som er 
mer relevant for gruppen.

Tilgang til kvalifiserende 
tiltak 
Kvalifiserende tiltak er viktig 
for å legge grunnlag for en 
fremtid utenfor utnyttelse og er 
helsefremmende i seg selv. ROSA 
mener det må tilrettelegges for at 
ofre for menneskehandel får tilgang til 
kvalifiserende tiltak.

ROSA mener at 
1. Krav til midlertidig arbeidstillatelse 

for asylsøkere må lempes slik at 
ofre for menneskehandel får tilgang 
til arbeidstillatelse også utenfor 
refleksjonsperioden.

2. Det må settes av mer midler til å utvikle 
kvalifiserende tiltak og tilrettelagte 
praksisplasser.

Å delta i arbeidspraksisprogram gir en stabil 
og innholdsrik hverdag. Dette bidrar til 
prosessen med å bearbeide traumer, samt 
at det å mestre en arbeidshverdag styrker 
selvfølelsen. Kvalifiserende tiltak er på den 
ene siden viktig for å legge grunnlaget for en 
fremtid utenfor utnyttelse, og har samtidig en 
helsefremmende effekt i seg selv. 

Ofre for menneskehandel på 
refleksjonsperiode har arbeidstillatelse. 
Ofre for menneskehandel som er asylsøkere 
har derimot begrenset adgang til 
arbeidstillatelse. Etter søknad kan midlertidig 
arbeidstillatelse innvilges personer som 
har gjennomført asylintervju og som har 
gyldige id-papirer. Men mange ofre 
for menneskehandel blir fratatt sine ID-
dokumenter av bakmannsapparat som en 

del av kontrollregimet de er underlagt, og 
har ikke disse i besittelse. Personer som ikke 
er på refleksjon eller som etter refleksjon må 
over i asylsporet vil derfor ikke ha mulighet 
til å ha praksis- eller arbeidsplasser. Dette 
er negativt for personenes rehabilitering og 
reetablering. Tilgang til betalt arbeid eller 
praksis er et viktig virkemiddel for å fremme 
rehabilitering og forhindre re-trafikkering.

Tilgang til helsehjelp
For å sikre at ofre for menneskehandel 
et verdig, og trygt liv uten utnyttelse 
må ofre for menneskehandel ha 
tilgang til adekvat fysisk og psykisk 
helsehjelp.

ROSA mener at  
1. Ofre for menneskehandel må gis rask 

til gang til adekvat helsehjelp, herunder 
spesialisthelsetjenester. 

2. Tilgangen og kvaliteten på helsehjelp til 
ofre for menneskehandel som har fått 
opphold må undersøkes og tilpasses i 
tråd med gruppens særlige behov.

3. Personer på refleksjon må få tildelt 
D-nummer i stedet for fødselsnummer 
slik at utfordringer ved overgang fra 
refleksjon til asylspor kan unngås

Utlendingsdirektoratet kan innvilge en 
refleksjonsperiode for antatte ofre for 
menneskehandel. Dette er en seks måneders 
oppholdstillatelse som blant annet innebærer 
rett til helsehjelp. Refleksjonsperioden er 
en midlertidig oppholdstillatelse. Personer 
fra land utenfor EU som ønsker å bli i Norge 
utover denne perioden vil som regel måtte 
søke asyl for å sikre et videre lovlig opphold. 
Denne overgangen til asylsporet medfører 
utfordringer. 

Retten til å stå på fastlegeliste følger 
status på tildeling av identifikasjonsnummer 
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som D-nummer eller fødselsnummer. I 
refleksjonsperioden blir en tildelt fødsels- 
og personnummer, mens asylsøkere får 
tildelt D-nummer. Personer som har vært på 
refleksjon, med fødsels- og personnummer, 
som søker asyl får likevel ikke et D-nummer 
fordi de allerede er registrert med fødsels- 
og personnummer. De får imidlertid ikke 
nyttiggjort seg dette da nummeret blir 
“deaktivert” når innehaverne etterhvert ikke 
lenger har en oppholdstillatelse som tilsier 
at en skal ha fødsels- og personnummer (slik 
som refleksjon). Dette får store konsekvenser 
for tilgang til helsehjelp for gruppen. Det er 
identifikasjonsnummeret som utløser disse 
rettighetene - men de står i praksis uten 
noen “aktive” identifikasjonsnummer. 

Tilgangen til helsehjelp blir også avskåret i 
påvente av saksbehandling for tilkjenning 
av de ulike id-numrene, hvilket kan ta svært 
lang tid. Til sist er det også ROSAs erfaring 
at reflektanter får avslag på henvisning til 
psykisk helsehjelp hos distriktspsykiatriske 
sentre flere steder fordi de har en kort og 
tidsbegrenset oppholdstillatelse. 

Utfordringer med helsehjelp vedvarer også 
etter at personer har fått opphold og skal 
bli bosatt i Norge. Mange ofre sliter med 
traumer og skader fra det de har opplevd 
og trenger særlig oppfølging over tid. Det er 
behov for mer kunnskap om helsebehovene 
i gruppen og gode prosedyrer for å ivareta 
dette under bosetting og videre oppfølging i 
Norge

Tiltak for å øke 
straffeforfølgelse av 
menneskehandlere
ROSA er positive til at regjeringen 
vil intensivere arbeidet med 
å straffeforfølge bakmenn. 
Menneskehandel er en alvorlig form 
for kriminalitet som rammer hardt 
både på samfunns- og individnivå, 
men som gir svært høy profitt for de 
kriminelle. For å redusere forekomst er 
økt straffeforfølging en forutsetning.

ROSA mener at 
1. Tiltalekompetansen i 

menneskehandelsaker må utredes. 
Herunder muligheten for at den høyere 
påtalemyndigheten har tiltalekompetanse 
i alle saker om menneskehandel og 
ikke delegerer disse sakene nedover i 
påtalemyndigheten. 

2. Påtalemyndigheten må utfordre den 
nedre grensen for menneskehandel. 

3. Politiet må prioritere, og ha ressurser til 
å bidra inn i tverretatlig samarbeid mot 
arbeidslivkriminalitetminalitet. 

I perioden 2008–2017 har det falt 39 
rettskraftige dommer om menneskehandel 
i Norge. I samme periode er det anmeldt 
545 forhold. Dermed har bare syv prosent 
av anmeldelsene ført til at noen har blitt 
dømt. På bakgrunn av denne statistikken 
over anmeldelser og domfellelser kan vi 
konstatere at menneskehandelsaker i stor 
grad blir henlagt. Mangel på fornærmedes 
forklaring og tilstrekkelige bevis, herunder 
opplysninger om gjerningsperson, fremheves 
som en viktig grunn til at det ikke opprettes 
saker eller at saker henlegges.

Menneskehandel kombineres gjerne med 
og har grenser mot annen kriminell aktivitet 
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som blant annet økonomisk kriminalitet, 
arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og 
menneskesmugling. Menneskehandel kan 
således være krevende og komplekst å 
avdekke, etterforske og føre for retten.
Saker som innbefatter mulig menneskehandel 
blir ofte nedsubsumert til straffebud 
med lavere øvre strafferamme fordi 
påtalemyndigheten vurderer at de 
ikke har tilstrekkelig bevis til å ta ut 
tiltale for menneskehandel. I praksis 
blir disse sakene ofte ført etter andre 
paragrafer enn menneskehandel, som 
for eksempel hallikvirksomhet eller annen 
arbeidsmarkedskriminalitet. Dette kan 
få alvorlige konsekvenser for de mulige 
fornærmede i sakene, som mister tilgang på 
bistands- og beskyttelsestiltak som antatte 
ofre for menneskehandel og muligheten for å 
få permanent opphold i landet. 

Bestemmelsene om menneskehandel, 
hvilke tilfeller de omfatter og de nedre 
grensene for menneskehandel kunne blitt 
tydeliggjort dersom de var gjenstand for økt 
prøving. Dette forutsetter antageligvis mer 
spesialisert tiltalekompetanse i saker som 
gjelder mulig menneskehandel.

ROSAs erfaringer viser at noen ofre for 
menneskehandel, særlig personer fra Øst- 
og sentral Europa, ikke nødvendigvis ønsker 
opphold i Norge. De har med dette lite 
insentiv til å anmelde og risikere represalier 
fra bakmannsapparatet ovenfor dem selv 
og familie i hjemlandet. Det bør arbeides 
med å bygge tettere politisamarbeid over 
landegrenser for å sikre beskyttelse for 
ofrene og deres familie i hjemlandet samt 
eventuell straffeforfølgning der.

Identifisering og bistand 
til personer utnyttet til 
arbeid
Forekomst av menneskehandel i Norge 
kan ikke reduseres med strafferettslige 
virkemidler alene. Forebygging må 
skje gjennom strukturelle endringer 
som gjør det vanskeligere og mindre 
lukrativt for de kriminelle aktørene. En 
forutsetning er å sørge for at bakmenn 
opplever en økt risiko for å bli avslørt 
og straffeforfulgt. 

ROSA mener 
1. Alle tilsynsetater må ha tilstrekkelig 

kompetanse og operativt mandat som 
muliggjør identifisering av ofre for 
menneskehandel. 

2. Personer utsatt for utnyttelse i 
arbeidslivet må få enkel tilgang på 
juridisk bistand. Dette kan bidra til å 
avdekke flere tilfeller av menneskehandel. 

3. Det må utredes hvilke rettigheter 
personer utnyttet i former for kriminalitet 
som grenser opp mot menneskehandel 
skal ha tilgang på. Manglende rettigheter 
for personer i denne gruppen gjør at 
menneskehandel ikke blir identifisert i 
mange tilfeller.

4. Sosial dumping og menneskehandel 
må sikres prioritering i utforming av 
A-krimenhetenes felles målsetninger, 
gjennom tverretatlige måltall som 
fremmer kvalitet fremfor kvantitet. Videre 
må hver etat forpliktes til å følge opp 
saker som avdekkes i samarbeidet opp i 
egen linje. 

Kriminelle aktører får stadig større innpass på 
det regulære markedet. Disse aktørene har 
forretningsmodeller som blant annet baserer 
seg på grov utnyttelse av arbeidskraften 
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til det som i hovedsak er migranter under 
press. De søker å unngå oppmerksomhet 
og kontroll ved å holde aktiviteten skjult for 
myndighetene. Noen unngår myndighetene 
ved å opptre helsvart, mens andre søker 
å redusere risikoen for å bli tatt gjennom 
å fremstå som lovlydige. De følger 
tilsynelatende formelle krav til drift slik at de 
ser ut som de er lovlydige. På denne måten 
får de tilgang til konkurransen om store 
oppdrag i både privat og offentlig sektor. 
Bruk av underleverandører i mange ledd fører 
til dårligere oversikt over reelle arbeidstakere 
og drift, og muliggjør utnyttelse, samt 
pulverisering av ansvar.

Personene som står bak kriminaliteten 
forfølges ofte ikke. Manglende ressurser 
medfører at potensielle tvangsarbeidsaker 
oftest følges opp som bruk av ulovlig 
arbeidskraft, trusler eller lignende. Dette 
skyldes at straffeforfølgning av bakmenn er 
tid- og ressurskrevende, og at etatene styres 

av måltall som gjør det vanskelig å prioritere 
tidkrevende saker. Tilsynsetatenes mandater 
og arbeidsmetoder bør gjennomgås. Videre 
bør det utredes hvilke rettigheter personer 
utsatt for andre former for kriminalitet som 
grenser opp mot menneskehandel eventuelt 
skal ha tilgang på. ROSA er bekymret 
for at personer utsatt for tvangsarbeid 
ikke blir identifisert fordi det for raskt 
blir konkludert med ”sosial dumping” og 
personen følgelig ikke har videre rettigheter. 
Uten rett til støtte og juridisk bistand er 
det mange som mister mulighet til å melde 
fra og som følge av dette avdekkes ikke 
potensielle menneskehandelssaker og annen 
arbeidslivskriminalitet. 

”ROSA er bekymret for 
at personer utsatt for 
tvangsarbeid ikke blir 
identifisert fordi det for raskt 
blir konkludert med ”sosial 
dumping” og personen 
følgelig ikke har videre 
rettigheter.”

”Uten rett til støtte og juridisk bistand er det mange som mister 
mulighet til å melde fra og som følge av dette avdekkes ikke 
potensielle menneskehandelssaker og annen arbeidslivskriminalitet”
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• Justis- og beredskapsdepartementet, Norsk tjenestemannslag, 
Arbeidsmandsforbundet, Fritt Ord, den amerikanske ambassaden 
og Fagforbundet for støtte til å arrangere menneskehandelkonfe-
ransen 2018.

• Alle som har gitt gaver og støtte til ROSAs arbeid i 2018. Vi har 
fått større og mindre gaver/ donasjoner gjennom året til vår ga-
ve-konto. Beløpene på kontoen går uavkortet til ROSAs brukere 
for at de skal få dekket nødvendige behov og få gode opplevel-
ser. 

• LUSH Norge som har gitt kosmetikk og hygieneartikler fra sitt sor-
timent til ROSAs brukere

• Hillsong church Oslo som har gitt et stort antall nødpakker til våre 
brukere. ROSA kommer i kontakt med personer i en akuttsituasjon 
som har få eller ingen personlige eiendeler. Med disse pakkene 
får de hygieneartikler og andre nødvendige ting ved inntak på 
krisesenter.

Ønsker du å gi en gave?
Vipps 546044

Gavekonto 1506.14.25451

ROSA takker
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Kontakt ROSA
Den nasjonale hjelpetelefonen mot 
menneskehandel

22 33 11 60
www.rosa-help.no

rosa@krisesenter.com 

Adresse
ROSA
Karl Johans gate 16b
0154 Oslo



Kontakt ROSA
Den nasjonale hjelpetelefonen mot 
menneskehandel

22 33 11 60
www.rosa-help.no
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