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Menneskehandel er et spørsmål om men- 
neskerettigheter.   

Når et samfunn rammes av krise, utvides 
mulighetsrommet for de som spekulerer i 
utnyttelse for profitt. Samtidig begrenses og 
omprioriteres myndighetenes kapasitet til å 
bekjempe utnyttelsen. De utsatte står i en 
prekær situasjon mellom kyniske bakperson- 
er og et rigid system. 

ROSAs tall for 2020 indikerer at forekomsten 
av menneskehandel har økt noe fra foregå- 
ende år, selv med stengte grenser og store 
begrensninger for tilsyn, politi og oppsøkende 
tiltak. Utnyttelsen er ofte grov. Mennesker 
settes på gata når de ikke lengre er profitable. 
Deportasjonene øker, begrunnet i smittevern. 
Mye går under radaren. De langsiktige 
konsekvensene, både for de utsatte og for 
de ulike markedene hvor menneskehandel 
skjer, vil først bli tydelige når pandemien  
er over.

Nedstengelsene har også rammet tilbudet 
til de utsatte. Den ustabile og midlertidige 
situasjonen som følger etter utnyttelsen 
preges nå også av isolasjon og ensomhet. 
Psykiske helseplager forverres, kvalifiseren-
de tiltak stenger og saksbehandlingstider 
forlenges, særlig i UDI. Likevel møter vi 
daglig en utrolig viljestyrke og tålmodighet 
hos de vi bistår. 

I en slik situasjon må vi fremheve og takke 
krisesentrene for det utrettelige arbeidet de 
har lagt ned i året som har gått, slik at ROSA 
fremdeles har kunnet ha et fullgodt akuttil-
bud over hele landet. Hos mange samarbeids- 
partnere, både ideelle og offentlige, møter vi 
pragmatiske og kreative løsninger på alle de 
praktiske utfordringene av ulik art som har 
oppstått. 

Samtidig er ROSA bekymret for myndig- 
hetens prioriteringer. På tross av mange 
lovnader fortsetter de utsattes situasjon  
å være uforutsigbar og nedbrytende. Politiet 
har ikke kapasitet til å etterforske alle saker. 
En rekke lovforslag går til frontalangrep på 
de utsattes rettsikkerhet. Bistandssystemet 
utredes uten forsøk på å lytte til de som har 
blitt utsatt for menneskehandel og erfart 
hvordan systemet fungerer. 

ROSA mener at det må tenkes nytt på men- 
neskehandelsfeltet. I stedet for at bistanden 
styres av straffesak og innvandringsreguler-
ing bør den funderes i en menneskerettslig 
tilnærming. Et konkret eksempel er behand- 
lingen av utsatte som har begått kriminalitet. 
Det kan du lese om i sidene som følger, sam- 
men med redegjørelser for ROSAs arbeid i 
2020, de vi har bistått og utfordringene vi ser.

Vi håper rapporten kan være til nytte og 
ettertanke!
 

Mildrid Mikkelsen
Leder ROSA

FORORD

• I 2020 mottok ROSA 2150 henvendelser 
 til den nasjonale hjelpetelefonen mot men- 
 neskehandel. De fleste henvendelsene 
 gjaldt oppfølging av brukere. 

• 116 av henvendelsene var førstegangs-
 henvendelser om mulig menneskehandel. 

• I 2020 bisto ROSA 74 personer fra 
 32 land.  

• 46 personer var nye i ROSA i 2020, 
 mens 28 har mottatt bistand over flere år.

• Nye utnyttelsesformer gjør seg gjeldende, 
 og ROSA har i 2020 bistått i flere saker 
 om tvungen kriminalitet og en sak om  
 menneskehandel til fjerning av organer. 

• 26 anmeldte menneskehandel i 2020. 
 19 av sakene er henlagt.  

• 6 barn var medfølgende i 2020, og 5 har 
 blitt født etter inntak i ROSA. Mange av 
 de øvrige brukerne har barn i hjemlandet. 

• Brukere har bodd på 20 krisesentre, 
 i tillegg til botiltakene Lauras hus og 
 Safe House Filemon. 

• ROSA har bistått 5 personer i fengsler. 

SAMMENDRAG 2020

2150
HENVENDELSER TIL 
ROSA-TELEFONEN

74
PERSONER HAR 
MOTTATT BISTAND

20
KRISESENTRE
HAR BISTÅTT
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ROSA opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel og 

koordinerer sikre botilbud, beskyttelse og bistand for menneskehandels- 

utsatte over 18 år av alle kjønn. ROSA står for reetablering, oppholds- 

steder, sikkerhet og assistanse, og ble opprettet i 2005 etter søknad fra 

Krisesentersekretariatet, en paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. 

Krisesentrenes landsdekkende tilgjengelighet gjør det mulig å sikre utsatte 

bosted og bistand på kort varsel. ROSA har vært en del av regjeringens 

handlingsplaner mot menneskehandel siden 2005, og finansieres over 

statsbudsjettet og med midler fra Justisdepartementet. 

ROSA har en sentral rolle i Norges strategi for å oppfylle internasjonale 

forpliktelser på menneskehandelsfeltet, nedfelt i Europarådskonvensjonen 

om tiltak mot menneskehandel og FNs Palermoprotokoll, samt den euro- 

peiske menneskerettighetskonvensjonen og flere andre instrumenter. 

Disse forpliktelsene er fundamentet for ROSAs arbeid: å sikre at menneske- 

handelsutsatte får realisert sine rettigheter i Norge, samt fremme deres 

erfaringer og utfordringer til beslutningstakere og i offentligheten. 

I over 15 år har ROSA bistått mer enn 650 personer i å bryte med menne-

skehandelssituasjoner, og vært i kontakt med over 1200 personer. Ut over 

bolig innebærer bistand fra ROSA tilgang til kvalifisert juridisk rådgivning, 

helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter. ROSA arbeider bredt 

med informasjon og rådgivning. Et særlig fokus er å øke kompetanse 

om identifisering i offentlig sektor og håndtering av situasjoner der 

identifisering skjer.

OM ROSA ROSAS ARBEID I 2020  
– ET SITUASJONSBILDE

I 2020 økte både antallet henvendelser over 
hjelpetelefonen og antallet personer som har 
mottatt bistand fra ROSA. Dette til tross for 
stengte grenser og redusert kapasitet til å 
avdekke menneskehandel. Det er også grunn 
til å tro at mange ikke nås eller tør å be om 
hjelp. De vi bistår kommer fra svært for- 
skjellige bakgrunner, og hjelpebehovet vari- 
erer tilsvarende. Majoriteten av de vi bistår 
er EU/EØS-borgere, med vid geografisk 
spredning ut over dette. Vi ser også et større 
spekter av utnyttelsesformer, hvor flere ut- 
nyttes til blandingsformer og til kriminalitet. 
ROSA bisto i 2020 i en sak om menneske-
handel til fjerning av organer, hvor trans-
plantasjonen ble gjennomført på et større 
norsk sykehus. 

Blant de vi bistår som har blitt utnyttet til 
prostitusjon, kommer de fleste nå fra Øst- 
Europa. Her ser vi ofte at bakmannen er  
en person de har en nær relasjon til, som 
befinner seg i Norge og utsetter de for vold 
og kontroll.  I arbeidslivet florerer det av 
useriøse arbeidsgivere, og arbeidstakeres 
situasjon presses ytterligere med økt arbeids- 
ledighet. Riksadvokaten har gitt føringer  
om at menneskehandel til tvangsarbeid skal 
prioriteres. I seg selv er dette positivt, men 
tendensen er at dette fører til en neglisjering 
av menneskehandel til prostitusjon. På den 
andre siden henlegges mange arbeidssaker, 
ofte uten etterforskning, og noen ganger 

mot etterforskernes ønske. Dette kan ha 
store konsekvenser for den enkelte. 

FN har slått fast at risikoen for utnyttelse 
øker i krisetider. Men også samfunnets 
respons på kriser kan ha utilsiktede konse- 
kvenser. Et sentralt aspekt ved håndteringen 
av pandemien er den intensiverte regulering- 
en av personer med utenlandsk bakgrunn. 
Det betyr blant annet stadig skiftende inn- 
reise- og utreisebegrensninger og kontroller, 
deportasjoner på tvilsomt grunnlag, og en 
hard offentlig debatt hvor politiet tillater seg 
å kalle mennesker som selger sex «smitte-
bomber». Utviklingen er bekymringsverdig, 
og ROSA frykter at deportasjonene nok en 
gang går på bekostning av undersøkelser 
om utnyttelse og menneskehandel. 

ROSA har gjennom pandemien holdt åpent 
for samtaler, identifisering og rådgivning. Som 
for alle andre byr nedstenging og smittevern 
på mange praktiske utfordringer. Kommune-
grenser har tidvis vært stengt, noe som har 
forvansket situasjonen ved flytting mellom 
krisesentre. Grunnet behov for negativ 
koronatest har terskelen i noen tilfeller 
vært høyere for å få akuttplass på krise- 
senter. Retur til hjemland har ved flere 
anledninger ikke vært mulig å organisere, 
noe som gjør at enkelte har ventet i over  
ett år på å reise hjem.  

Restriksjoner og smittevern preget ROSAs arbeid i 2020. Samtidig
ser vi at mange av utviklingstrekkene over de siste årene fortsetter.
Menneskehandelen er mer variert. I Norge tviholdes det på et straffe-
saksorientert system som ikke fungerer etter hensikten.

22 33 11 60

DEN NASJONALE 
HJELPETELEFONEN MOT 

MENNESKEHANDEL 
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Hos brukere ser vi at isolasjon, få åpne til- 
bud og nedstenging kan virke nedbrytende. 
Dette spiller inn i en allerede svært usikker 
livssituasjon. Muligheten for rehabilitering 
og håndtering av ettervirkningene av utnytt- 
elsesforhold, som alt er svak i Norge, er 
svekket. Dette har ført til tettere oppfølging 
fra ROSA og personal i botilbud og på krise- 
sentre, samt henvisninger til psykolog der 
DPS ikke er et alternativ. Samtidig har mange 
håndtert utfordringene i året som har gått 
med stor styrke. Tilgang til arbeidspraksis 
og andre kvalifiserende tiltak er snevret inn 
eller gjennomføres digitalt. Dette forhindrer 
også restitusjon. 

Bakteppet for arbeidet i 2020 har vært mang- 
lende politisk vilje på menneskehandels-
feltet i Norge. Av lovendringene som ble 
innført i 2020 er det stort sett snakk om 
symboltiltak, som allmenn avvergingsplikt 
for grov menneskehandel, eller utilsiktede 
innstramninger, som i forskriftsfestelsen  
av assistert retur. Beskyttelse av de utsatte 
virker kun å være interessant i den grad det 
fører til straffeforfølgning. Dette kalles det 
«tosidige målet i straffesakssporet» – i reali- 
teten et ensidig fokus. Særlig problematisk 
blir det når rettsvernet foreslås innskrenket 
i to nye forslag, som, hvis de innføres, vil 
kutte i juridisk bistand og heve terskelen 
for å få voldoffererstatning. Menneskehan-
dlere bør i langt større grad straffeforfølges, 
men det kan ikke være det eneste vilkåret 
for å få hjelp.

» MENNESKE- 
HANDLERE BØR I 
LANGT STØRRE GRAD 
STRAFFEFORFØLGES, 
MEN DET KAN IKKE 
VÆRE DET ENESTE 
VILKÅRET FOR Å 
FÅ HJELP.

9
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RETTEN TIL STRAFFRITAK

Menneskehandelsutsatte blir ofte presset  
til kriminelle handlinger som en del av 
utnyttelsesforholdet. Menneskehandel til 
kriminalitet er en underbelyst utnyttelses-
form, dels fordi slik utnyttelse havner i 
konflikt med andre prioriteringer hos politi 
og påtalemyndighet, men også fordi de ut- 
satte ikke har fått informasjon om rettig- 
hetene sine. Behovene i fengselsvesenet er 
store og udekkede. Identifisering og reali- 
sering av rettigheter vil kunne forebygge  
ny utnyttelse og ny kriminalitet. Nettopp 
derfor finnes det en bestemmelse om 
straffritak for utsatte. 

Gjennom fengselsarbeidet har det blitt 
tydelig at denne bestemmelsen nærmest 
ikke praktiseres i Norge. Bestemmelsen 
pålegger Norge å sikre at utsatte for men- 
neskehandel ikke straffes i den grad det 
kriminelle forholdet skyldes at de har blitt 
tvunget til det. Forpliktelsen innebærer at 
staten, på ethvert stadium av straffesaken, 
skal ta høyde for at handlingen er tvungen 
og vurdere muligheten for frifinnelse opp 
mot utnyttelsen. Det skal altså være sam- 
menheng mellom utnyttelsen og forholdet 

– ikke en generell immunitet mot straffe-
forfølgning. I sak etter sak ser at vi at det 
motsatte skjer: Påtalemyndigheten insis- 
terer på straffeforfølgning, på tross av at 
sakene etterforskes som menneskehandel 
og personene har blitt identifiserte. I flere 
tilfeller har UDI innvilget refleksjonsperiode 
mens personen fremdeles er fengslet. 

I Norge er rettigheten verken lovfestet eller 
regulert av rundskriv eller instruks. Det er 
slik sett ikke så underlig at den er så lite 
kjent. Men det er en nøkkelrettighet, som 
viser hvor vesentlig en menneskerettslig 
tilnærming er. Derfor blir en nylig dom i Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen 
viktig – den etablerer presedens, og tydelig- 
gjør at hvis påtalemyndigheten unnlater å 
identifisere og vurdere straffritak, bryter 
den menneskerettighetene. Og våre erfar-
inger viser hvorfor. Straffeforfølgning og 
fengsling er en utilbørlig påkjenning for 
personer som har vært i tvangsforhold.  
Det forhindrer rehabilitering og reintegrer- 
ing, og de utsatte må bære byrden for 
menneskehandlernes gjerninger.

Mange menneskehandelsutsatte tvinges til kriminelle handlinger i 
Norge, men nektes rettighetene sine. ROSAs arbeid for utsatte som 
soner straff, et fokusområde i 2020, har vist at det trengs både nytt 
regelverk og omfattende kompetanseheving i justissektoren.

»  TROLIG HAR LANGT FLERE OFRE 
FOR MENNESKEHANDEL ENN MENNESKE-
HANDLERE BLITT STRAFFEDØMT OG 
UTVIST FRA NORGE» 

RUDOLF MARTIN CHRISTOFFERSEN, 
STATSADVOKAT OG TIDLIGERE MEDLEM AV GRETA

Europarådskonvensjonen, artikkel 26

Hver part skal i samsvar med grunn- 
prinsippene i sin rettsorden hjemle 
adgang til å avstå fra å idømme ofre 
straff for deres deltakelse i ulovlig virk-
somhet, i den utstrekning deltakelsen 
skyldes at de er blitt tvunget til det.
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INFORMASJONSARBEID 

FOREDRAG OG HENVENDELSER 

Selv om denne virksomheten ble begrenset  
i 2020, delte ROSA erfaringer, metoder og 
tilnærminger på en rekke arrangement og 
fora, som i paneldebatter på Koordinerings- 
enheten for ofre for menneskehandels 
nasjonale konferanse og International 
Organization for Migrations ambassade- 
seminar, og med innlegg på ECPAT Norges 
seminar om inkludering av utsatte og 
fagdag for Kriminalomsorgens høyskole. 
ROSA blir ofte kontaktet om mulig men- 
neskehandel etter vi har holdt innlegg. 
Gjennom hjelpetelefonen får vi forespørsler 
fra forskere, studenter, journalister, orga- 
nisasjoner, offentlige etater, advokater og 
privatpersoner. I 2020 mottok ROSA 370 
henvendelser om informasjon over hjelpe-
telefonen. Henvendelsene spenner fra 
spesifikke juridiske problemstillinger til 
åpne spørsmål om hvordan bistands- 
systemet i Norge fungerer. 

KRISESENTRE

ROSA har et særskilt ansvar for å sikre at 
krisesentre har kompetanse og kunnskap 
om menneskehandel og bistand i akuttfaser. 
Dette gjøres gjennom jevnlig dialog, informa- 
sjonsutveksling og samarbeidsmøter, semin-
arer med relevant informasjon for krise- 
sentrenes oppfølging av utsatte og besøk  
på de mange sentrene rundt i landet. ROSA 
har i 2020 blant annet besøkt krisesentrene 
i Bergen, Vestfold, Trondheim og Oslo. 

MØTEVIRKSOMHET

I løpet av et år deltar ROSA på og arrangerer 
mange nasjonale og internasjonale møter.  
I 2020 har ROSA hatt blant annet møtt ak- 
tører i helsesektoren, KRIPOS’ kompetanse- 
gruppe, politimesteren i Oslo, politikere, UDI, 
journalister, forskere og Utenriksdeparte-
mentets ressursgruppe for moderne slaveri. 
ROSA har også jevnlige samarbeidsmøter med 
ulike instanser knyttet til oppfølging av enkelt- 
saker, eksempelvis Oslo Krisesenter, Lauras 
hus og Human Trafficking Support Oslo. 

HØSTSEMINAR 

ROSA arrangerer vanligvis to seminarer 
hvert år: et med fokus på kompetanse- 
heving for krisesentrene og et som løfter 
overordnede problemstillinger på feltet, 
nasjonalt og internasjonalt. Seminarene  
er sentrale i ROSAs informasjonsarbeid.  
De bidrar til å synliggjøre hjelpetelefonen, 
spre oppdatert kunnskap om menneske-
handel og hvilke tiltak som hjelper, i tillegg 
til å være et viktig møtepunkt. Nedsteng- 
elsene førte til at vårseminaret ble avlyst, 
mens høstseminaret ble gjennomført med 
begrenset deltagelse og utstrakt fokus på 
smittevern. Her presenterte Pro Sentret  
en ny rapport om menn som selger sex, 
Nadheims Thai-team og Uteseksjonen i 
Trondheim fortalte om sine erfaringer fra 
oppsøkende virksomhet, mens represen- 
tanter for Arbeidstilsynet, returenheten i 
UDI og Bufdir presenterte sitt arbeid. I en 
lengre sesjon fortalte «Elisabeth», i samtale 
med ROSAs leder Mildrid Mikkelsen, om  
sitt brutale møte med menneskehandlere, 
politi og utlendingsforvaltning. 

POLITISK ARBEID

Gjennomgående er ROSAs informasjons- 
arbeid ment å løfte de utsattes erfaringer  
og bedre situasjonen til de vi bistår, om det 
er i møter, på seminarer eller når vi holder 
foredrag. Mange av problemstillingene er 
politiske, og vi bruker mye tid på å formidle 
ulike utfordringer til beslutningstakere i 
Justis- og beredskapsdepartementet, på 
Stortinget og til ulike forvaltningsorgan, 
både i brevs form, gjennom høringsinnspill 
og medieoppslag og i møter.

Menneskehandel er et komplekst fenomen, gråsonene er mange og 
vurderingene som gjøres av ulike aktører rundt om i landet kan ha 
svært stor betydning for den enkelte. En av de viktigste oppgavene  
i ROSA er derfor utstrakt informasjons- og rådgivningsarbeid for å 
øke kunnskap og oppmerksomhet om fenomenet og utfordringer  
som møter ROSAs brukere.

Leila Langdalen Sbai og Mildrid 
Mikkelsen ønsket velkommen til 
ROSA-seminar på The Hub. 
Foto: Nordic Choice Hotels
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ROSA I MEDIENE

FAKSIMILE ENEBAKK AVIS

Mia Gundersen og Vidar Villa donerte 
premiepengene i 2020-utgaven av TV2- 
programmet Drømmehytta til ROSA.  
Vi er svært glade for oppmerksomheten våre 
brukere og vårt arbeid fikk fra Mia og Vidar 
– og for muligheten til å gi litt ekstra støtte i  
et vanskelig år. 

FAKSIMILE NRK

Like før sommerferien avfeide regjeringen en mangeårig politisk prosess 
for å sikre mer humanitære oppholdsprosedyrer for menneskehandels- 
utsatte. De valgte i stedet å justere en bestemmelse i dagens reglement, i 
en utvidelse ROSA tror vil ha minimal betydning for de vi bistår. ROSA er 
overrasket over at Stortinget ikke reagerer sterkere på dette utfallet, og 
ser at menneskerettigheter nok en gang nedprioriteres til fordel for 
straffesak og innvandringsregulerende hensyn. 

FAKSIMILE DAGBLADET

De fleste menneskehandelsaker henlegges, og de utsatte mister da tilgang til nødvendige 
tjenester og langsiktig bistand. Dette gjør at veien tilbake til utnyttelsesforhold kan være 
kort, og gir bakpersoner en oppfatning av at det er fritt frem. ROSA konfronterte i 2020 
Oslo-politiet med deres prioriteringer, som særlig går utover personer som utnyttes i 
arbeidslivet. Oslo statsadvokatembeter har i 2021 undersøkt dette, og vil nå følge opp 
med kompetanseheving og aktorering av enkeltsaker.

ROSA figurerer jevnlig i nasjonale og lokale medier. Vi kontaktes både 
for å kommentere generelle utviklingstrekk og konkrete utfordringer. 
Mediene spiller en viktig rolle i å avdekke grov utnyttelse og formidle 
når myndighetene svikter sine forpliktelser. Her er et utvalg av ROSAs 
medieopptredener i 2020. 
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SAMARBEID

TRYGG BOLIG 

ROSA samarbeider med krisesentre over 
hele Norge for å tilby menneskehandels- 
utsatte bolig og bistand. I nær dialog med 
krisesentrene undersøkes behov og fasiliteres 
nødvendige tiltak for mulige ofre. Krisesentre 
tilbyr både kortvarige akuttopphold og opp- 
hold over lengre tid. ROSA samarbeider også 
tett med botilbudet Lauras hus, drevet av 
Kirkens Bymisjon Nadheim, samt Safe 
House Filemon drevet av Frelsesarmeen. 

KVALIFISERENDE 
TILTAK

ROSA samarbeider med Tone Lise-akademiet 
om negle- og makeup-utdanning gjennom 
Adora-prosjektet, og, inntil avviklingen i 
2020, Oslo Røde Kors sitt tiltak ”Rett til å 
bli sett”. Mange av ROSAs brukere får tilbud 
om språkkurs for å lære seg norsk eller 
engelsk, bokstaveringskurs eller andre 
kvalifiserende tiltak. 

NAV

NAV behandler søknader om livsopphold  
og sosialstønad under refleksjonsperioden, 
og tilbyr enkelte steder ytterligere oppfølging 
som arbeidstreningstiltak. HTSO ved Nav 
Grünerløkka har over mange år vært en 
viktig samarbeidspartner i Oslo. Bosettings- 
kontorene har en svært viktig funksjon i 
videre rehabilitering for de som får opphold 
i Norge.

ORGANISASJONER 

Mange steder i landet jobber frivillige 
organisasjoner med å bistå menneskehan-
delsutsatte på ulike måter. ROSA får ofte 
henvisninger fra disse, og samarbeider  
om oppfølging i enkeltsaker. Vi kan nevne 
Kirkens Bymisjons tiltak Nadheim, By- 
misjonssentret, Albertine og Fri, Marita- 
stiftelsen, Frelsesarmeen, Caritas og Hope 
for Justice.

KRIMINALOMSORGEN 

I 2020 signerte ROSA og Kriminalomsorgen 
Innlandet en samarbeidsavtale, og utvidet 
arbeidet for utsatte som soner straff eller 
sitter varetektsfengslet. ROSA bistår med 
identifisering, oppfølging av innsatte og 
veiledning til de ansatte i fengslene. ROSA 
har et særlig tett samarbeid med kvinne- 
avdelingen ved Kongsvinger fengsel, men 
ser stadig økende tilfang av denne typen 
saker fra andre fengsler.

POLITIET 

ROSA mottar en stor andel av sine henvis- 
ninger fra politiet. ROSA har nære samarbeid 
med menneskehandelsavsnittene og veileder 
også utlendingsavsnitt og andre politienheter. 
I prosessen med eventuell anmeldelse og 
etterforskning er ROSAs oppfølging sentral 
for å ivareta mulige ofres rettsikkerhet og 
behov for psykisk og sosial støtte.

UTLENDINGS-
DIREKTORATET (UDI)

Oppholdstillatelse er avgjørende for å utløse 
rettigheter for mulige ofre for menneskehan- 
del. ROSA jobber derfor aktivt med å følge 
opp brukernes oppholdsstatus og har i dette 
et tett samarbeid med UDI. Videre adminis-
trerer ROSA økonomiske ytelser til asylsøkere 
bosatt i regi av ROSA. Slik sikres det at per- 
soner får ivaretatt sine rettigheter som asyl- 
søkere i UDI-systemet selv om de er bosatt 
utenfor det ordinære mottaksapparatet.

INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM) 

Mulige ofre for menneskehandel kan ha rett 
på assistert retur til hjemland. IOM admini- 
strerer tiltaket gjennom ”sårbare grupper”- 
programmet. ROSA sikrer bolig, oppfølging 
og praktisk bistand i påvente av retur for 
mulige ofre for menneskehandel som skal 
benytte seg av programmet.

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 menneske- 
handelssak. ROSA samarbeider tett med 
erfarne advokater på menneskehandels-
feltet i forbindelse med alle saker som  
følges opp.

ROSAs virke – både identifisering og bistand – forutsetter et bredt 
samarbeid med en rekke aktører på menneskehandelsfeltet. I hver 
enkelt sak ROSA bistår bygges en tiltakskjede bestående av både 
offentlige og frivillige tjenester. ROSA fungerer som en brobygger mellom 
brukeren og det offentlige tjenesteapparatet, og tilrettelegger for et 
smidig oppfølgingsløp. Et utstrakt nettverk er også viktig for å sikre 
effektive identifiseringsprosedyrer og at personer får tilgang til hjelp.
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STATISTIKK 
OG UTFORDRINGER

ROSA sammenstiller hvert år informasjon 

om drift av hjelpetelefonen og bistanden 

som ytes. Målet er å gi forståelse for de som 

mottar bistand fra ROSA, og et overblikk 

over utviklingstrekk på menneskehandels-

feltet over tid. Henvendelser og informasjon 

om bistand registreres og journalføres, og 

danner grunnlaget for statistikken. Gjennom 

oppfølging av enkeltsaker, ofte over flere år, 

får ROSA innsikt i utfordringene menneske-

handelsutsatte møter, og hvilke behov som 

ikke blir møtt. Utfordringer og anbefalinger 

utformes deretter på grunnlag av disse erfa-

ringene.
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DEN NASJONALE 
HJELPETELEFONEN MOT 

MENNESKEHANDEL  
– TALL OG TRENDER 

22 33 11 60
TELEFONEN ER DØGNÅPEN

OM DEN NASJONALE 
HJELPETELEFONEN 

ROSA har siden 2005 driftet den nasjonale 
hjelpetelefonen mot menneskehandel. Tele- 
fonen er en lavterskel, døgnåpen linje som 
kan kontaktes med alle spørsmål knyttet til 
menneskehandel, ved mistanke og behov for 
identifisering, samt ved spørsmål om bistand 
og oppfølging. Telefonen er et sentralt virke- 
middel for å sikre identifisering og kvalifisert 
bistand for utsatte, uansett hvor i landet de 
befinner seg.

Telefonen betjenes av ROSAs ansatte på dag- 
tid, alle ukedager. Telefonen opereres fra et 
mobilt sentralbord der linjen blir overført 
til ansattes prosjekttelefoner. Registrering- 
ene omfatter dermed alle henvendelser til 
ansattes tiltakstelefoner. 

Alle telefonhenvendelser til ROSA registre-
res med hvem som ringer og hva samtalen 
gjelder. I de tilfeller samtalen gjelder mulig 
menneskehandel registreres også kjønn, 
nasjonalitet og utnyttelsesform så langt  
det lar seg gjøre. Alle registreringer gjøres 
manuelt. Med dette er det noe fare for under- 
rapportering av antall henvendelser. 

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

HENVENDELSER TIL 
HJELPETELEFONEN 

Figuren under viser totalt antall henvend- 
elser til ROSA fra 2006-2020, og antall 
førstegangshenvendelser om mulig menne-
skehandel i samme periode. Utviklingen i 
antall henvendelser er stigende, med rykk- 
vise fall enkelte år. Nedgangen i perioden 
2009-2012, kan dels skyldes endring i tek- 
niske løsninger i perioden, men også være 
et uttrykk for endringer på feltet. Vi vet at 
periodevis nedgang i henvendelser ikke 
nødvendigvis betyr mindre forekomst av 
menneskehandel. Et eksempel er året 2012, 
da antall henvendelser lå på bunn, samtidig 
som ROSA mottok 146 henvendelser om 
mulig menneskehandel – en rekord som 
fortsatt står seg. Det er vanskelig å si hva  
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for de tre siste årene. På bakgrunn av disse 
henvendelsene identifiseres mulige ofre for 
menneskehandel og/eller henvises til riktig 
hjelpetiltak, det være seg krisesenter, Lauras 
hus, Safe House Filemon eller lavterskeltil-
bud for personer utnyttet i arbeidslivet.

I 2020 fikk vi 116 førstegangshenvendelser, 
omtrent på samme nivå som 2019, men en 
vesentlig økning siden bunnåret 2018. Hen- 
vendelsene kommer fra en rekke instanser, 
både offentlige og ideelle. Over tid har politiet 
blitt de som henviser hyppigst. Dette har 
sannsynligvis en sammenheng med at alle 
politidistrikt nå har spesialiserte menneske-
handelsavsnitt. Bevisstheten har også økt  
i andre avdelinger i politiet, noe som gjør at 
henvendelsene også kommer fra utlendings- 
avsnitt og utegående patruljer. Det er positivt 
at politiet ofte kontaktet ROSA, også under 
nedstengelsene, ved mistanke om menneske-
handel. Vi ser få henvendelser fra øvrige 
offentlige etater, som UDI, NAV mv. Det er 
rimelig å anta at dette skyldes den spesielle 
situasjonen under pandemien. På den andre 
siden ser vi økning i henvendelser fra ulike 
frivillige organisasjoner, samt at personen 
kontakter oss på egne vegne. Her tror vi 
kjennskap til hjelpetelefonen samt at en 
rekke organisasjoner har begynt å jobbe 
målrettet mot arbeidslivskriminalitet  
spiller en rolle.

FØRSTEGANGSHENVENDELSER: 
UTNYTTELSESFORM OG KJØNN 

ROSA mottar hvert år mange henvendelser 
om personer som kan være utsatt for men- 
neskehandel. De som henvender seg til 
ROSA kan være anonyme, men så langt det 
lar seg gjøre registreres kjønn, utnyttelses-
form, alder og nasjonalitet. Vi registrerer 
også dersom personen har medfølgende 

mindreårige barn. I samtalene fokuserer  
vi først og fremst på å kartlegge de aktuelle 
utfordringene. Hvis det identifiseres indika-
torer som antyder at noen kan ha vært utsatt 
for menneskehandel, kontaktes advokat for 
vurdering. Personen vil da få tilbud om bi- 
stand fra ROSA, eller henvises til en annen 
instans. 

Figuren under viser at de fleste henvendels- 
ene gjelder kvinner i prostitusjon. Dette er 
fremdeles den formen for menneskehandel 
som er best kjent. Samtidig blir det over tid 
stadig flere tvangsarbeid- og tvangstjeneste-
saker. Vi ser at vi kontaktes om flere kvinner 
utnyttet i tvangsarbeid, men er bekymret for 
at det fokuseres for lite på disse. Kombina- 
sjoner av ulike utnyttelsesformer, særlig 
prostitusjon og tvungen kriminalitet, blir 
stadig mer vanlig. 

FØRSTEGANGSHENVENDELSER 2020,
UTNYTTELSESFORM OG KJØNN

PROSTITUSJON / ANDRE SEKSUELLE FORMÅL 
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de tidvis drastiske endringene skyldes,  
men disse årene mottok ROSA svært mange 
henvendelser om mulige ofre samtidig som 
dette førte til flere sakskompleks som krevde 
oppfølging over tid. Med unntak av for året 
2015, ser vi at antall henvendelser siden 
har vært stigende. I 2015 var en av prosjekt- 
telefonene ute av drift halve året, noe som 
kan forklare den midlertidige nedgangen.

For 2020 er det registrert totalt 2150 hen- 
vendelser, som fortsetter den stigende ut- 
viklingen de siste årene. Henvendelsene 
kommer fra et bredt tjenesteapparat innen 
både offentlig, privat og ideell sektor som 
kommer i kontakt med mulige ofre for men- 
neskehandel. En stor andel av henvendels- 
ene gjelder oppfølging av brukere, det vil si 
mulige ofre for menneskehandel som er i 
ROSA-programmet. Et enkelt sakskompleks 
med stort oppfølgingsbehov kan ha stor 
innvirkning på statistikken. Økningen over 
de siste årene tror vi følger en kombinasjon 
av større og mer komplekse saker, samt 
bedre og bredere kjennskap til hjelpetele-
fonen. Opprettelser av menneskehandels- 
avsnitt i alle politidistrikt har også hatt en 

innvirkning. I 2020 fikk vi 1636 henvendelser 
om oppfølging. De som kontakter oss oftest 
er krisesentre, brukeren selv, advokater,  
andre botilbud, og andre frivillige organisa- 
sjoner. Mange henvendelser omhandler infor- 
masjon, og kommer fra forskjellige deler av 
hjelpeapparatet, media, forskere, og privat-
personer.

Antall henvendelser 2020, fordelt på kategori

 Førstegangshenvendelse 116

 Oppfølging 1636
 
 Informasjon 370
 
 Annet  28

FØRSTEGANGSHENVENDELSER 
OM MULIG MENNESKEHANDEL 

Den viktigste kategorien, og hovedfunk- 
sjonen for hjelpetelefonen, er førstegangs- 
henvendelser om mulig menneskehandel. 
Figuren under viser henvisningsinstans  
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HVOR MANGE MOTTOK BISTAND 
AV FØRSTEGANGSHENVEND- 
ELSENE? 

Figuren under viser hvor mange av personene 
vi ble kontaktet om over hjelpetelefonen som 
har mottatt bistand de siste fem årene. An- 
delen er rimelig stabil, og var 40% i 2020. 
Enkelte identifiseres, men forsvinner eller 
takker nei til bistand. Dette kan skyldes 
frykt, press fra omgivelser, høyt trusselnivå 
og de svært usikre omstendighetene det 
innebærer å gå inn i et bistandsløp. ROSAs 
erfaring tilsier at det er store mørketall når 
det gjelder mulige ofre for menneskehandel 
som oppholder seg i Norge. I enkelte tilfeller 

konkluderes det med at det ikke er menne-
skehandel, selv om vedkommende kan være 
i en svært utsatt livssituasjon. Det kan være 
papirløse i sårbare situasjoner, voldsutsatte 
som er utsatt for andre overgrep enn menne- 
skehandel, eller personer utnyttet i arbeids- 
livet, men hvor utnyttelsen ikke har form av 
menneskehandel. Denne vurderingen gjøres 
sammen med advokat i gråsonesaker. Per- 
sonen vil da henvises til annet oppfølgings- 
tilbud.
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FØRSTEGANGSHENVENDELSER: 
NASJONALITET 

Figurene under viser hvilken nasjonalitet 
førstegangshenvendelsene har, fremstilt for 
prostitusjon/andre seksuelle formål og 
tvangsarbeid/tvangstjenester. Vi ser at den 
geografiske spredning er stor, men at særlig 
Romania, både for prostitusjon/andre seksu- 
elle formål og tvangsarbeid/tvangstjenester, 

samt Bulgaria og Afghanistan for prostitu- 
sjon/andre seksuelle formål peker seg ut. 
Dette bekrefter en utvikling vi har sett over 
flere år: Der vi tidligere bisto klart flest 
kvinner fra Vest-Afrika, er bakgrunnen hos 
de vi møter nå svært variert.
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ANTALL PERSONER

NASJONALITET ROSAs BRUKERE 2020

26

NYE BRUKERE I 2020 
– UTNYTTELESFORM, KJØNN 
OG ALDER

Flertallet av de ROSA bistår er kvinner ut- 
nyttet til prostitusjon, men vi ser at andre 
utnyttelsesformer gjør seg stadig mer gjeld- 
ende. Saker hvor personer utnyttes til ulike 
former for menneskehandel er ikke uvanlig. 

Særlig vanlig er en kombinasjon av seksuell 
utnyttelse og tvangsarbeid, eller tvungen 
kriminalitet. Vi ser at mer komplekse utnytt- 
elsesforhold typisk rammer kvinner, og er 
bekymret for manglende oppmerksomhet 
rundt kvinner utnyttet i arbeid. Yrker som 
renhold eller tjenester i private hjem er 
vanskeligere å føre tilsyn med, og kan derfor 
lettere gå under myndighetenes radar. 
 
Alder på brukere er forbundet med en viss 
usikkerhet, da mange som kommer inn i 
ROSA har falske eller ingen ID-dokumenter.  
I situasjoner der personer oppgir å være 
under 18 år, eller ROSA har mistanke om  
at personen er mindreårig, kontaktes barne- 
vernsvakten. I figuren under ser vi utvikling  
i alder over de siste fem årene. Det er et 
tydelig skifte i retning av eldre brukere.  
Noe av forklaringen kan være at færre unge 
kvinner fra Afrika menneskehandles til 
Norge for prostitusjon. I andre utnyttelses-
former enn prostitusjon kan høy alder være 
en sårbarhetsfaktor. 
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I 2020 har ROSA bistått 74 voksne personer 
og 11 barn, hvorav 6 var medfølgende og  
5 ble født etter inntak. 46 var nye i ROSA  
i 2020, mens 28 var under oppfølging fra 
tidligere år. De vi bisto kom fra 32 forskjellige 
land, og på kartet over vises antall personer 
fra de ulike landene. I det følgende vil det 
gjøres rede for de nye brukernes utnyttelses-

form, kjønn, nasjonalitet, eventuell politisak 
og oppholdsstatus. Deretter vil flerårige 
brukere, medfølgende barn og innholdet i 
bistanden omtales. Som personer som har 
mottatt bistand regnes personer som har 
hatt gjentagende oppfølgingssamtaler ved 
oppmøte (telefon medregnes ikke) eller minst 
én overnatting på krisesenter.

BISTAND TIL 
MENNESKEHANDELSUTSATTE 

– TALL OG TRENDER

NYE BRUKERE 2020
UTNYTTELSESFORM OG KJØNN

MANN KVINNE
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ANMELDELSER

I grafen til høyre kan du se antall henvend- 
elser og henleggelsesrate de siste tre årene. 
I 2020 anmeldte 26 av ROSAs brukere for- 
hold knyttet til bakpersonen. Det store fler- 
tallet av disse sakene er henlagt pr 1.6.2021. 
Dette er en trend over flere år, og vi ser at 
det er ulike begrunnelser for henleggelsene. 
I enkelte tilfeller henlegges den på grunn  
av kapasitet, ukjent gjerningsperson eller 
etter bevisets stilling. I andre tilfeller avdek-
ker etterforskningen at det ikke er holde- 
punkter for menneskehandel, gitt det høye 
beviskravet straffeloven legger opp til. For 
mange er beskyttelse helt avhengig av at 
saker blir etterforsket og iretteført. Når da 
de fleste anmeldelser henlegges, er det en 

alvorlig rettsikkerhetsutfordring for men- 
neskehandelsutsatte. Les mer om dette i 
kapittelet om utfordringer.

OPPHOLDSSTATUS  

Figuren under, som viser de ulike oppholds-
grunnlagene ROSAs nye brukere i 2020 
hadde ved inntak og ved årets slutt, er for- 
virrende. De 46 personene hadde totalt 21 
ulike statuser på ulike tidspunkt. Dette er 
representativt for det svært kompliserte 
oppholdssystemet som møter menneske- 
handelsutsatte. Gjennom et bistandsløp er 
brukernes oppholdsstatus i stadig endring. 
Oppholdssakene preger deres livssituasjon, 
ofte til det verre. Usikkerhet om fremtiden, 
følelse av midlertidighet i dagliglivet, misten-
keliggjøring og avslag kan ha svært negativ 
psykisk effekt. I 2020 har vi også sett at saks- 
behandlingstiden i UDI har vært uforholds-
messig lang, gitt det lave antallet asylsøkere 
som har kommet til landet.

Det kaotiske systemet for menneskehandels- 
utsatte sentreres rundt den såkalte refleks-

jonsperioden, en seksmåneders lavterskel- 
tillatelse for mulige ofre for menneskehandel. 
Men det eksisterer også en rekke andre tillat- 
elser særskilt for denne gruppen i tillegg til 
tilstøtende særtillatelser, som opphold på 
selvstendig grunnlag, og ordinære statuser, 
som EU/EØS-borger og flyktningstatus. 

Figuren viser også at den største gruppen 
ROSA bistår kommer fra EU/EØS-land.  
18 personer hadde oppholdsstatus som 
EU/EØS-borger ved inntak, mens 9 hadde 
det ved årets slutt. Det er fordi noen har 
måttet søke refleksjonsperiode for å motta 
bistand, mens andre har forlatt landet.

ANMELDELSER NYE BRUKERE 2020, 
STATUS PR 1.5.21
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» GJENNOM ET BISTANDS-
LØP ER BRUKERNES OPPHOLDS-
STATUS I STADIG ENDRING. 
OPPHOLDSSAKENE PREGER 
DERES LIVSSITUASJON, OFTE 
TIL DET VERRE. 
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NYE BRUKERE I 2020 
– NASJONALITET

ROSA har i 2020 bistått nye personer fra  
25 forskjellige land. Det er stor spredning, 
med mellom 1 og 3 personer fra de fleste 
landene, og 7 personer fra Romania, samt  
4 fra Bulgaria og 4 Marokko. Med totalt  
19 personer ser vi at personer fra med 
bakgrunn fra Øst-Europa utgjør den klart 
største andelen av ROSAs brukere, både 
innenfor prostitusjon/andre seksuelle 

formål og tvangsarbeid/tvangstjenester. 
Der bistanden til denne gruppen ofte har 
vært kortvarig, med flere som velger f.eks. 
assistert retur eller ikke ønsker bistand, 
ser vi nå at flere tar imot lengre bistandsløp 
og anmelder. Samtidig er det fremdeles slik 
at bistandssystemet, basert på en oppholds- 
tillatelse ment for tredjelandsborgere, er lite 
tilpasset denne gruppen. 
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Ofte er tilfellet at personer ikke har gyldig 
oppholdstillatelse i Norge ved inntak i ROSA. 
Dette gjaldt 11 nye brukere i 2020. Noen 
har tidligere hatt en oppholdstillatelse som 
er utgått, andre har aldri søkt eller hatt noen 
tillatelse i Norge. Manglende oppholdstillat- 
else er en avgjørende sårbarhetsfaktor hos 
personer som blir utsatt for menneskehandel. 
Gyldig oppholdstillatelse med tilhørende 
rettigheter er derfor noe av det første som 
må sikres i møte med nye brukere.

Flertallet ROSA bistår vil måtte forlate Norge 
på et tidspunkt. Dette kan være etter eget 
ønske eller fordi de ikke får innvilget opp- 
holdstillatelse på sikt. Langsiktig beskyt-
telse er i utgangspunktet avhengig av at 
menneskehandelssaken etterforskes, og at 
saken tas til retten. For personer som ikke 
ønsker eller tør å anmelde, der politiet hen- 
legger saken, 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 asylsyste-
met. Også her er det flere ulike spor: Noen  
er ordinære asylsøkere, noen behandles 
etter den såkalte 48-timersprosedyren, mens 
andre igjen omfattes av Dublin-forordningen 
og får ikke vurdert søknad om beskyttelse  
i Norge. ROSA er kjent med at flere av de  
vi har bistått i Norge ikke får nødvendig 
bistand og beskyttelse ved Dublin-retur til 
første ankomstland i EU. Langt flere bør få 
langsiktig beskyttelse enn i dag. 

Det var også i 2020 mange som benyttet seg 
av tilbudet om assistert retur i regi av IOM. 
For noen oppleves assistert retur som en 
god mulighet til å komme ut av en vanskelig 
situasjon på en verdig måte, mens det for 
andre gjenstår som eneste alternativ, og 
graden av frivillighet involvert er høyst 
diskutabel. Assistert retur ble forskrifts-
festet i 2020. Dette førte til innstramminger 
og vilkårlig praksis. Les mer om dette under 
utfordringer. 

BARN  

Flere av ROSAs brukere har barn. 6 barn 
var medfølgende i 2020, og 5 har blitt født 
etter inntak i ROSA. Ivaretakelse av deres 
situasjon er et særlig viktig moment for  
botilbudene hvor personene bor. Mange har 
voksne eller mindreårige barn i hjemlandet, 
men det er vanskelig å vite hvor mange dette 
gjelder. Mange som har barn et annet sted 
forklarer at trusler mot disse og/eller for- 
sørgeransvar er en sentral grunn til at de 
ikke kan bryte med bakmannsapparatet. 
Kvinnene opplever at barnet ikke kan få 
hjelp i hjemlandet hvis de bryter ut av 
prostitusjon i Norge. Flere oppgir også at  
de er redde for at barnevernet vil ta fra dem 
barnet hvis de tar barna til Norge. Noen vil 
heller beskytte barna i hjemlandet slik at  
de ikke skal være med i prostitusjonen. 
Kvinnene har en oppfatning av at barna  
har det bedre i hjemlandet, hvor de gjerne 
går på skole o.l., og heller blir forsørget 
av mor fra utlandet.

FLERÅRIGE BRUKERE

28 personer har mottatt bistand fra ROSA 
over flere år. Flerårig oppfølging skjer som 
regel i saker med lengre politietterforskning 
og eventuell rettsak, eller ved langvarige 
asylprosesser. I flere av sakene gjelder det 
personer som får barn med norsk statsborg-
er. Videre henger det i mange saker sammen 
med de strenge kravene for fremvisning av 
identitetsbevis for å få varig opphold. Det 
kan være svært vanskelig å fremskaffe god- 
kjent identitetsbevis for personer som er 
menneskehandlet med falske dokumenter. 
14 av de 28 som har blitt bistått over lengre 
tid har levert anmeldelse for menneske- 
handel. 10 av de 28 personene har fått inn- 
vilget oppholdstillatelser som gir grunnlag 
for permanent opphold. Av disse ti er én på 
grunnlag av vitneinstruksen, åtte er inn- 
vilget asyl på annet grunnlag, mens én har 
fått opphold for familiegjenforening. De fleste 
er kvinner utnyttet i prostitusjon, men det  
er også to menn og totalt seks personer 
utnyttet i tvangsarbeid. Fire av de flerårige 
brukerne har medfølgende barn eller har 
født barn etter inntak i ROSA. Mange har 
barn i hjemlandet eller i andre land.

INNHOLDET I BISTANDEN 

Et sentralt aspekt og kontinuerlig fokus 
under et bistandsløp er å sikre menneske-
handelsutsattes rettigheter til bistand. 
Dette gjøres i samarbeid med krisesentre  
og botilbud, og 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 
De vi bistår trenger trygge oppholdssteder.  
I forarbeidene til krisesenterloven slås det 
fast at kommunene skal sikre et krisesenter- 
tilbud for menneskehandelsutsatte. ROSA 
samarbeider med krisesentre over hele landet 
for å sørge for at ofre for menneskehandel 
får tilgang, og at krisesentrene tilbyr nød- 
vendig hjelp og veiledning. I 2020 har 
brukere i ROSA bodd på 20 forskjellige 
krisesentre over hele landet. Krisesentrene 
tilbyr akuttovernatting, men også opphold 
over tid ved behov. 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 

FLERÅRIGE BRUKERE 2020, 
KJØNN OG UTNYTTELSESFORM
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bodd på krisesenter eller i NAV-bolig 
tidligere. Safe House Filemon, drevet av 
Frelsesarmeen er et døgnbemannet botilbud 
for menn, primært utnyttet i tvangsarbeid/ 
-tjenester. ROSA henviser menn som skal 
søke eller har søkt refleksjonsperiode og 
trenger trygg bolig til Filemon for videre 
oppfølging. 

•  HELSE- OG SOSIALFAGLIG OPPFØLGING
Ofre for menneskehandel kan slite med store 
helseproblemer som følge av det de har opp- 
levd. Traumereaksjoner samt fysiske skader 
av ulik art er vanlig. I perioden en bor på 
krisesenter eller annet botilbud får en kvali- 
fisert sosialfaglig oppfølging av egen kontakt- 
person. Kontaktpersonen tilbyr samtaler 
ved behov, og kobler på andre tjenester når 
dette er nødvendig. Realisering av disse 
rettighetene kan imidlertid by på betydelige 
utfordringer. 

•  PRAKTISK BISTAND FOR Å FÅ UTLØST  
 RETTIGHETER
Ved inntak i ROSA har personen som regel 
svært begrensede rettigheter i Norge. Siden 
disse ikke er nedfelt i et enhetlig regelverk er 
det et viktig og tidkrevende arbeid å realisere 
disse, både i ROSA og for personalet ved de 
ulike botilbudene. Dette kan omfatte alt fra 
søknader om livsopphold og andre former for 
NAV-støtte, helsehjelp, oppholdstillatelser, 
klager på vedtak mv. 

Personer som kan være utsatt for menneske- 
handel har rett til tre timer fri rettshjelp til 
identifisering, vurdering av oppholdsgrunn-
lag og vurdering av anmeldelse. Det finnes 
en rekke erfarne advokater med spesialkom- 
petanse på menneskehandel og det kompli-
serte rettighetsbildet utsatte har, og ROSA 
samarbeider tett med disse. Noen ganger 
oppnevner politiet bistandsadvokater uten 
erfaring fra lignende saker, noe som kan 
føre til ytterligere komplikasjoner. 

• AKTIVITETER OG KVALIFISERENDE   
 TILTAK
Kvalifiserende tiltak og aktiviteter er svært 
viktig for å sikre meningsfulle og stabile 
hverdager etter grove utnyttelsesforhold, 
men og for å forebygge retrafikkering og gi 
mulighet til langsiktig inkludering i sam-
funnslivet, enten i Norge eller i hjemlandet. 
Det er en vesentlig rettighet. Nedstengelser 
har begrenset tilgangen til både aktiviteter 
og kvalifiserende tiltak. Målrettede arbeids- 
praksis og utdanningstilbud må etableres, 
og målet med disse må være lønnet, regu- 
lært arbeid. De fleste som havner i menne-
skehandel har vært i sosio-økonomisk 
krevende situasjoner. Når bistanden ender 
uten at dette er håndtert, er risikoen ofte 
stor for nye utnyttelsesforhold. Etter at Oslo 
Røde Kors la ned sitt arbeidspraksisprogram, 
er arbeidstrening og -formidling på nåvær- 
ende tidspunkt avhengig av det lokale NAV- 
kontoret. Vi ser at enkelte kommuner tilbyr 
gode praksisprogram, med tett oppfølging  
og lønnet arbeid som utfall, mens andre  
har verken tilbud eller kapasitet. 

Øvrige aktiviteter kan være organisert 
trening, kurs og nettverksgrupper med 
fokus på sosial mestring. ROSA erfarer at 
disse kan hjelpe i prosessen med å bear-
beide traumer, og at det å mestre et kurs 
eller lignende opplegg har en verdi i seg 
selv. 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. Åtte personer har gått kurs  
i regi av Adora-prosjektet, et samarbeid 
mellom Krisesentersekretariatet og Tone 
Lise-akademiet. Kurset gir deltagerne 
yrkesopplæring innenfor make-up og negle- 
design, 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 delta. Skjønnhetspleie er arbeid som kan 
utføres som selvstendig næringsdrivende 
både i Norge og i andre land. Deltagerne 
mottar også utstyr til å starte opp egen 
virksomhet som en del av tiltaket. 
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UTFORDRINGER

ETTERFORSKNING OG 
HENLEGGELSER 

Henleggelsesraten for menneskehandel er 
høy. Dette er ofte er spørsmål om kapasitet 
og ressurser i det enkelte politidistrikt, særlig 
i de større byene. ROSA ser store variasjoner  
i hvilke saker som etterforskes rundt i landet. 
Selv om menneskehandelsavsnittene som 
nå er etablert i alle politidistrikt gjør en  
formidabel innsats, erfarer vi at brukere  
av ROSA reagerer når sakene henlegges, 
tidvis uten å ha blitt etterforsket, eller ved  
å anvende kodinger som gjør det umulig å 
påklage henleggelsene. Det må derfor sikres 
og omdisponeres ressurser til etterforskning 
av alle saker. ROSAs inntrykk er at sakene 
ofte strander hos påtalejuristene. Forståelsen 
for nyansene i menneskehandelsbegrepet 
bør heves blant påtalejurister og dommere, 
samt i politidistriktene ut over menneske-
handelsavsnittene. Dette gjelder særlig de 
psykologiske mekanismene som muliggjør 
tvangsforhold og straffritaksbestemmelsen. 
Problemet er at muligheten for hjelp i så 
stor grad avhenger av straffesak. ROSA vil 
bemerke at dette, som FNs spesialrapportør 
har uttalt, er i strid med en menneskeretts- 
lig tilnærming.  

IDENTIFISERING

For at en person skal få bistanden vedkom-
mende har rett på, må vedkommendes 
situasjon identifiseres som mulig menneske- 
handel. I Norge er systemet desentralisert, 
slik at relevante offentlige instanser og 
spesialiserte aktører har en plikt til å 
identifisere. Dette er inngangen til å få 
beskyttelse og oppreisning for utnyttels- 
forholdet, og forutsetter kunnskap og 
kompetanse som må holdes ved like.  
Under en krise som innebærer gjennom-
gripende nedstengelser, og andre priori- 
teringer naturlig nok er presserende, blir 
denne plikten ekstra viktig. 

Et urovekkende eksempel begynte sent i 2020 
og har vedvart inn i 2021: uttransporteringer 
begrunnet i smittevernloven. Dette gjaldt 
særlig flere saker, omtalt i mediene, hvor PU 
og UDI internerer og utviser kvinner de anser 
som «trusler mot folkehelsen». Ut over den 
uakseptabelt stigmatiserende retorikken, er 
dette en uproporsjonal reaksjon, i strid med 
grunntanken om at personer som selger sex 
ikke skal straffes for det. Våre samarbeids- 
partnere rapporterer at praksisen har spredd 
seg til personer som tigger og andre papirløse. 

ROSA har tidligere sett at deportasjonsiver 
går på bekostning av plikten til å identifisere 
menneskehandel, og er bekymret for mang- 
lende undersøkelser av menneskehandel i 
disse sakene.

RETTSIKKERHET  

I 2020 kom også, noe overraskende, menne-
skehandelsutsattes rettsikkerhet under press. 
I to lovprosesser, om voldofferstatning og 
rettshjelp, fremmes det forslag som drama-
tisk vil svekke deres situasjon. Forslaget om 
at det må foreligge en domfellelse fra straffe-
sak før utbetaling av voldsoffererstatning vil 
ramme menneskehandelsutsatte hardt siden 
de færreste som anmelder får prøvd sin sak 
i rettssystemet. Videre foreslår Rettshjelps- 
utvalgets innstilling å fjerne tilgangen på fri 
rettshjelp til å søke voldsoffererstatning, samt 
for å vurdere anmeldelse. Begge disse forslag- 
ene er åpenbare brudd på Europarådskon-
vensjonen. Realiteten er at mange advokater 
jobber pro bono, og at det snarere trengs 
styrking av rettsvernet for gruppen, enn 
høyere terskler for oppreisning og rettfer-
dighet.  

UTNYTTELSE I ARBEIDSLIVET 

Utnyttelse i arbeidslivet har fått mye opp- 
merksomhet de siste årene. Regjeringen 
oppdaterer jevnlig sin strategi mot arbeids- 
livskriminalitet, fagforeninger og organisa- 
sjoner har økt fokus på problemstillingen  
og nå kommer det også juridiske verktøy. 
Særlig positivt er regjeringens forslag om  
å kriminalisere lønnstyveri. Det vil gjøre det 
mulig å møte Riksadvokatens mål om å 
prioritere arbeidslivskriminalitet. Forut- 
setningen er at rettighetene til utnyttede 
arbeidere styrkes, særlig i akuttfasen. 
ROSAs erfaring er at en viss forutsigbarhet, 
akutt botilbud og juridisk bistand er viktig 
for å gjøre det mulig å bryte med utnyttel- 

sesforhold. På tross av disse positive utvik- 
lingstrekkene har vi over tid sett at utnyt-
telse og menneskehandel i arbeidslivet ikke 
straffeforfølges og at sakene henlegges, ofte 
uten etterforskning. Dette er svært bekym-
ringsverdig. Det har ført til et diskriminer-
ende arbeidsmarked, hvor utenlandske 
arbeidstakere arbeider under lovstridige 
forhold mens useriøse arbeidsgivere kan 
fortsette uforstyrret. 

OPPHOLDSTILLATELSER 

Migrasjonsprosessen er ofte noe av det vik- 
tigste for de vi bistår, og oppholdstillatelser 
preger mye av arbeidet i ROSA. Mange har 
ikke lovlig opphold, og selv om vi ser tendens-
er til en positiv utvikling i enkelte saker, tas 
det altfor lite hensyn til de utsattes humani- 
tære behov, den høye risikoen for ny utnyt-
telse og situasjonen til personer utnyttet i 
andre land. Samtidig er mange av de utsatte 
fra EØS-land, med helt andre forutsetninger 
for å bli i Norge. ROSA har i lang tid kjempet 
for at flere skal få den beskyttelsen og mulig- 
heten for oppreisning og restitusjon opphold 
vil medføre. Dette gjelder også de som sendes 
til andre land i Europa gjennom Dulin-for- 
ordningen. Stortinget var i 2015 enig, og ba 
regjeringen utrede opphold uavhengig av 
straffesak. Dette har ikke blitt gjort. En måte 
å bøte på dette vil være å utvide muligheten 
til å gi opphold på grunn av sterke menne-
skelige hensyn – en mulighet som alt ligger  
i dagens lovverk, men som i realiteten er et 
sovende ledd.

RETUR OG REINTEGRERING 

I 2020 ble det innført en ny forskrift om  
tilskudd til assistert retur og tvangsretur. 
Selv om dette ikke skulle medføre endringer, 
erfarte ROSA strengere praksis og mer 
uforutsigbarhet i UDIs saksbehandling. 
Utsatte som før ville fått støtte, fikk avslag 

Arbeidet mot menneskehandel preges av en rekke innfløkte utfordringer, 
som har vedvart over tid. Her vil de mest vesentlige utfordringene på 
feltet i 2020 belyses. Summen av disse gjør det klart at det er et kritisk 
behov for en menneskerettslig forankring av innsatsen.
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eller avkortning i tilskudd. En streng tolk- 
ning av at tilskudd bare skal innvilges når 
personen har «plikt til å forlate landet», 
samt feiltolkninger av regelverket, virker å 
være kjernen i problemet. Konsekvensen 
har vært at utsatte ikke får mulighet til å 
reintegreres i hjemlandet, selv om politiet 
etterforsker saken i Norge. Det trengs derfor 
skjønnsmessige vurderinger som tar hensyn 
til de utsatte i saksbehandlingen. ROSA 
har oppfordret departementet til å utvikle 
retningslinjer slik at UDIs praksis er i tråd 
med intensjonen i Europarådskonvensjonen 
og regjeringens egen handlingsplan: å 
gjennom returordningen forhindre at ofre 
blir ofre på nytt.

UTSATTE SOM SONER 
FENGSELSSTRAFF  

Utsatte som soner fengselsstraff har gjennom- 
gående lite tilgang på informasjon, og deres 
grunnleggende menneskerettigheter forblir 
ofte urealiserte – ut over det faktum at de er 
straffet for handlinger de ble tvunget til. Vi 
ser at terskelen for at noe skal vurderes som 
tvang ofte er høyere enn i andre saker, og 
minner om forventningene om å ha blitt inne- 
låst som preget de første menneskehandels-
sakene i Norge. Det er et presserende behov 
for tydeligere retningslinjer, økt kompetanse 
og mer utbredt bruk av straffritaksbestem-
melsen i rettsapparatet; hos dommere, 
påtalejurister, politi og bistandsadvokater.  

HELSE OG REHABILITERING  

Helsetjenester, og da særlig tilrettelagt re- 
habilitering og spesialisthelsetjenester, har 
over lang tid i varierende eller liten grad vært 
tilgjengelig for gruppen. Det er derfor svært 
positivt at Helsedepartementet nå utreder 
sikring av disse rettighetene og en nasjonal 
funksjon som skal gi råd, helsetjenester og 
veiledning. Menneskehandel er basert på 
mishandling, overarbeid, bedrag, uforutsig-
barhet og devaluering, og kan ha alvorlige 
helsekonsekvenser. Arbeidsskader, dårlig 
tannhelse, reproduktive helseproblemer, 
traumer og psykisk stress er vanlig. Tilgang 
til spesialisthelsetjenester og restituerende 

tilbud er derfor en essensiell rettighet. De  
vi bistår er en svært variert gruppe menne-
sker, og tjenestene må tilpasses den enkeltes 
behov. I 2020 måtte flere, blant annet en 
gravid kvinne, igjen vente til nærmere reflek- 
sjonsperioden før de fikk tildelt personnum-
mer, og dermed fastlege – som igjen kan 
henvise til spesialist. Målet for utredningen 
bør derfor være at byråkratiske hindre 
fjernes, at spesialisthelsetjenester gjøres  
tilgjengelig og at det utvikles rehabiliterings- 
tilbud for utsatte. Rehabilitering er et vidt- 
favnende begrep, men forstås her som en 
helhetlig brukerstyrt prosess, sett i sammen- 
heng med inkludering i arbeidslivet, som  
er langsiktig for de som trenger det. Det 
må også utvikles tilbud om håndtering av 
traumatiske erfaringer, særlig i akuttfasen.

KVALIFISERING OG ARBEIDS-
RETTEDE TILTAK  

GRETA, som følger opp statenes forpliktelser 
etter Europarådskonvensjonen, anbefaler i 
sin siste rapport Norge å tilby “… a range of 
capacity-buidling activites to victims of traf- 
ficking, including education, vocational 
training and access to the labour market for 
victims … with a view to facilitating their re- 
habilitation and avoiding re-trafficking.” 
Situasjonen i dag er at ut over Adora-pro- 
sjektet finnes det ingen spesialiserte tiltak 
for å sikre tilgang til arbeidsmarkedet for 
menneskehandelsutsatte. ROSAs erfaring er 
at NAV tidvis tilbyr praksis, men at tilgangen 
varierer fra kommune til kommune, og 
sjelden er basert på tett oppfølging og veiled- 
ning. Pandemien har gjort porten til arbeids- 
markedet smalere, og risikoen for at personer 
forsvinner ut av systemet til nye utnyttelses- 
situasjoner øker. Det haster derfor å utvikle 
praksisplasser, utdanningsmulighet og veier 
inn i det regulære arbeidslivet. 

NAV-STØTTE

NAV har en sentral rolle i å sikre ulike former 
for bistand under refleksjonsperioden og ved 
bosetting. ROSA registrerer, gjennom å bistå 
personer over hele landet, de store lokale 
variasjonene i satser, tilgang til kvalifiserings- 
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tiltak, vurderinger av hva som kan dekkes 
innenfor sosialtjenesteloven og hva slags 
støtte personer trenger i bosettingsfasen. 
Dette bør harmoneres, slik at tilbudet er like- 
verdig og på et nivå hvor menneskehandels- 
utsatte får realisert sine rettigheter. Der 
personer med innvilget refleksjonsperiode 
bor i regi av NAV, må det fastsettes stan-
darder for bomiljø. Botilbudene bør styrkes 
nasjonalt og gjøres mer brukerorientert enn  
i dag, f.eks. ved at de får mulighet til å 
etablere leiligheter med oppfølging hvor de 
utsatte kan bo etter den første fasen med 
traumeoppfølgning og stabilisering. En slik 
løsning vil bidra til bedre integrering i sam- 
funnet samtidig som de utsatte får tilgang  
på nødvendig bistand og oppfølging. 

ORGANISERINGEN AV ARBEIDET 
MOT MENNESKEHANDEL 

Det er valgår. I Granavoldenplattformen 
erklærte regjeringen at de ville: utvide opp- 
holdsgrunnlaget for ofre for menneskehan-
del, sikre de helhetlig bistand samt styrke 
frivillige organisasjoner. ROSA registrerer  
at ingen av disse målsettingene kan sies  
å være oppfylte. Utfordringene på feltet 
virker vanskelig å løse innenfor rammene  
av dagens system. Hva må så til for å sikre 
en menneskerettslig tilnærming? En struk- 

tur som setter de utsatte i sentrum. ROSA 
vil derfor igjen foreslå et nasjonalt senter for 
bistand, som kan koordinere de mangfoldige 
behovene som oppstår i et bistandsforløp. 
Et slikt senter kan samlokalisere sentrale 
hjelpetiltak og aktører og sørge for et helhet- 
lig og reelt rehabiliterende tilbud for den ut- 
satte, bl.a. ved å garantere kvalifisert juridisk 
bistand, botilbud, tilgang til kvalifisering og 
arbeid, samt helsehjelp og traumebehandling. 
Svært ofte innebærer det å ivareta utsattes 
rettigheter å gå i rette med offentlige vedtak, 
og det at utsatte får forskjellige administrativ 
status gjennom bistandsforløpet legger også 
føringer som gjør at en uavhengig institusjon 
vil stå sterkere. Dette bør suppleres av en 
ombudsmannsrolle, som kan være klage- 
instans og lede den strategiske innsatsen 
for å sikre de utsattes rettigheter. Finland 
har her et godt system, hvor diskriminerings- 
ombudet fungerer som nasjonal koordinator. 
Fordeler med det er at ombudspersonen er 
en frittstående, men offentlig myndighet, 
vil ha en menneskerettslig tilnærming, har 
hjemler for informasjonsinnhenting og rap- 
porterer til parlamentet. Et slikt system bør 
også inkludere erfaringer fra utsatte, for 
eksempel gjennom et råd bestående av per- 
soner som har blitt utsatt for menneske-
handel, og har erfaring med systemet som 
er ment å hjelpe. 

Alle som har gitt gaver og støtte til ROSAs arbeid i 2020. 
Vi har gjennom året mottatt større og mindre donasjoner til 
vår gavekonto. Beløpene på kontoen går uavkortet til ROSAs 

brukere for at de skal få dekket nødvendige behov  
og få gode opplevelser. 

Vinnere av Drømmehytta 2020,  
Vidar Vell og Mia Gundersen, for donasjonen av  
premiepengene på 50.000.- til ROSAs brukere. 

Alle samarbeidspartnere som har stått på for å sikre  
et godt tilbud til menneskehandelsutsatte i 2020.

Ikke minst våre fantastiske brukere, som inspirerer  
og motiverer oss til videre innsats. 

ØNSKER DU Å GI EN GAVE? 

VIPPS 546044

GAVEKONTO: 1506.14.25451

ROSA TAKKER

» A HUMAN RIGHTS APPROACH … REQUIRES US TO 
CONSIDER, AT EACH AND EVERY STAGE, THE IMPACT 
THAT A LAW, POLICY, PRACTICE OR MEASURE MAY HAVE 
ON PERSONS WHO HAVE BEEN TRAFFICKED AND PERSONS 
WHO ARE VULNERABLE TO BEING TRAFFICKED.

– FNS HØYKOMMISSÆR FOR MENNESKERETTIGHETER
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DEN NASJONALE 
HJELPETELEFONEN MOT 
MENNESKEHANDEL

www.rosa-help.no
rosa@krisesenter.com 
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