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Forord
I 2021 møtte ROSA en kvinne som satt varetektsfengslet. Politiet hadde siktet henne
for medvirkning til ran - et ran bakpersonene hadde begått mens hun var i en kundes
leilighet. Hun forteller at det var en lettelse
å bli pågrepet: Nå kunne hun forklare politiet
hva som hadde hendt, at hun hadde blitt
forledet til Norge og tvunget til prostitusjon.
På tross av dette, og at grensekontrollen
hadde registrert bekymring da hun kom til
landet, undersøkte ikke politiet muligheten
for at hun var utsatt for menneskehandel.
Menneskehandelsutsatte har rett til å få
vurdert straffritak. Etter hun hadde vært
fengslet i fem måneder, slo Tingretten fast
at det var sannsynlig at hun var utsatt for
menneskehandel, og hun ble løslatt fra
varetekt. Nesten et år senere har påtalemyndigheten fremdeles ikke besluttet om
hun skal strafforfølges, og kvinnen lever i
uvisshet. Hennes sak er dessverre betegnende for et system som ikke setter utsattes menneskerettigheter i sentrum.
Etter flere år med økning, så vi i 2021 en
nedgang i antall henvendelser til den
nasjonale hjelpetelefonen. Færre utsatte
valgte å ta imot bistand. Til dels kan dette
tilskrives effekten av strenge innreiserestriksjoner og andre pandemitiltak.
Samtidig ser vi at de som utsettes for
menneskehandel i Norge nå har en mer
variert bakgrunn og andre behov, uten
at det har ført til nødvendige endringer i
rammene for bistanden som tilbys. ROSA
er særlig bekymret over at mange takker

nei til bistand da hjelpen oppleves som
uforutsigbar, utrygg og utilstrekkelig. ROSA
mener derfor det trengs en ny tilnærming.
For å hindre menneskehandel er det avgjørende at tiltakene møter de utsattes
reelle behov. Regulært arbeid, støtte og
rehabilitering for de som trenger det kan
forebygge menneskehandel. Målet må være
bistand tilpasset den enkeltes situasjon.
Da trengs det politisk vilje til å finne løsninger på de utsattes premisser. Solbergregjeringen gikk av med en rekke brutte
løfter om menneskehandel. Støre-regjeringen har foreløpig ikke presentert sin politikk
på menneskehandelsfeltet. ROSA håper
politikerne nå vil prioritere å styrke tilbudet
til de som utsettes for tvang, nedverdigende
behandling og utnyttelse i Norge. Det er på
tide å utarbeide en ny handlingsplan som
møter utfordringene vi ser i dag.
Etter to år med pandemi og økonomisk krise,
er nå millioner på flukt fra krigen i Ukraina.
Risikoen for menneskehandel øker i takt med
utfordringene i verden rundt oss. Menneskehandel må bekjempes, men det lar seg ikke
gjøre hvis ikke hjelpen baseres på utsattes
erfaringer og forankres i menneskerettighetene.
Vi håper rapporten kan være til nytte og
ettertanke.
Leila Langdalen Sbai
Fungerende leder, ROSA

Om ROSA
ROSA opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel
og koordinerer trygge botilbud, beskyttelse og bistand for menneskehandelsutsatte over 18 år.
ROSA står for reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse,
og ble opprettet i 2005 av Krisesentersekretariatet, som administrerer tiltaket. ROSAs tette samarbeid med krisesentrene gjør det
mulig å sikre utsatte trygt bosted og bistand på kort varsel over hele
landet. Utover bolig innebærer bistand fra ROSA tilgang til kvalifisert
juridisk rådgivning, helsetjenester, kvalifiserende tiltak og aktiviteter.
ROSA jobber aktivt med informasjon og veiledning og har et særlig
fokus på forsvarlig identifisering. Hjelpetelefonen er et døgnåpent
lavterskeltilbud for utsatte, men kan også benyttes av alle som ønsker
informasjon eller vil drøfte en konkret bekymring. Alt som deles er
konfidensielt og innringeren kan være anonym.
ROSA finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet og mottar
prosjekttilskudd fra Kriminalomsorgen. ROSA har en sentral rolle i
Norges strategi for å oppfylle internasjonale forpliktelser på menneskehandelsfeltet. Disse forpliktelsene, nedfelt blant annet i
Europarådskonvensjonen mot menneskehandel og FNs Palermoprotokoll, danner fundamentet for ROSAs arbeid: å sikre at menneskehandelsutsatte får realisert sine rettigheter i Norge og fremme
deres erfaringer til beslutningstakere og i offentligheten.

DEN NASJONALE
HJELPETELEFONEN MOT
MENNESKEHANDEL

22 33 11 60
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2021 i korte trekk
Pandemien fortsatte å prege situasjonen for de som ble
utsatt for menneskehandel i Norge. ROSAs erfaringer i
2021 viser at det trengs nye tiltak for å beskytte utsatte
og forebygge menneskehandel.

• I 2021 bisto ROSA 49 antatte menneskehandelsutsatte fra 25 land.
• 20 var nye i ROSA i 2021, mens 29 har mottatt bistand over flere år.
• Hjelpetelefonen mottok 1522 henvendelser, de fleste om oppfølging
eller informasjon.
• 63 av henvendelsene til hjelpetelefonen var førstegangshenvendelser om mulig menneskehandel.
• Brukere har bodd på 10 krisesentre og botilbudene Lauras Hus,
Safe House Filemon og Marita Women. 7 har bodd privat.
• 6 av ROSAs brukere har blitt straffeforfulgt for handlinger utført
under tvang.

10
KRISESENTRE
HAR BISTÅT T

6

49
PERSONER HAR
MOT TAT T BISTAND
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1522
HENVENDELSER TIL
ROSA-TELEFONEN

Da pandemien brøt ut, ble det fra mange
hold advart om at nedstengelsene kunne
ramme menneskehandelsutsatte. Stengte
grenser og strenge innreiseregler fikk også
store konsekvenser for personer som selger
sex. Flere ble deportert og uthengt som
«smittebomber» i mediene. I ettertid har
frykt for politikontroller samt begrensninger
i politiets operative og tillitsbyggende
arbeid ført til at mange nå vegrer seg for
kontakt med politiet. ROSAs samarbeidspartnere på prostitusjonsfeltet rapporterer
også om lavere tillit til myndighetene.
Dette kan forklare at ROSA i 2021 mottok
færre henvendelser fra politiet sammenlignet med årene før. Enkelte vi bistår har også
blitt fortalt at det ikke nytter å be om hjelp.
Samtidig har vold i nære relasjoner økt som
følge av nedstengelsene, og ROSA ser stadig
oftere partnervold i menneskehandelsaker.
Endrede prioriteringer i ulike etater hadde
konsekvenser også i arbeidslivet. Arbeidstilsynet gjennomførte ingen fysiske tilsyn
i renholdsbedrifter under pandemien – en

bransje i full aktivitet, hvor risikoen for
utnyttelse er stor. Situasjonen for kvinner
utsatt for tvangsarbeid eller en kombinasjon av tvangsarbeid og seksuell utnyttelse
er fremdeles underbelyst. Som andre
aktører, har ROSA lenge vært bekymret for
utnyttelse i arbeidslivet og manglende
rettigheter for personer utsatt for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det kan
ofte være juridiske nyanser som skiller en
lønnstyverisak fra en menneskehandelssak.
Det er svært positivt at lønnstyveri har blitt
kriminalisert, men skal lovbudet være effektivt må politiet ha kapasitet til å etterforske
og utsatte sikres rettigheter som gjør det
mulig å bryte med utnyttelsen.
ROSA tror den særegne situasjonen under
pandemien forklarer noe av nedgangen i
antall henvendelser og at færre valgte å ta
imot bistand i 2021. En annen vesentlig
faktor ligger i rammene for bistanden, som
for mange verken oppleves som trygg nok
eller tilpasset deres situasjon. Ulike FN-instanser og Europarådets overvåkningsorgan

ROSA
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ER HØYT UTDANNEDE, MENS ANDRE
»BLENOEN
UTSATT FOR MENNESKEHANDEL I UNG ALDER

OG HAR IKKE GÅTT PÅ SKOLE. FLERE STRAFFES FOR
KRIMINELLE HANDLINGER DE BLE TVUNGET TIL
Å UTFØRE.

for menneskehandelskonvensjonen har
gjentatte ganger understreket at hjelp til
utsatte ikke skal avhenge av straffesak og
begrenses av innvandringsregulerende
hensyn. I 2021 møtte vi flere som ikke turte
å bryte med bakpersonene fordi barn i
hjemlandet ble truet, eller som ikke kunne
se at bistanden ville hjelpe de å finne
alternative måter å forsørge seg selv og
familien. Blant de som tar imot bistand
er det på den andre siden stor variasjon i
bakgrunn og behov. Flere enn tidligere
kommer fra EU/EØS-land. Enkelte har anledning til å etablere seg i egen bolig og blir
dagbrukere i ROSA, mens andre må vente
i årevis på svar på søknad om beskyttelse.
Noen er høyt utdannede, mens andre ble
utsatt for menneskehandel i ung alder og
har ikke gått på skole. Flere straffes for
kriminelle handlinger de ble tvunget til
å utføre.
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Myndighetene har sett behovet for endringer,
men så langt har lite skjedd. Dette går utover
de utsatte og kan føre til at menneskehandel
ikke avdekkes og utsatte ikke får hjelpen de
har krav på. Statsadvokatembetet i Oslo
kritiserte i 2021 Oslo-politiet for manglende
etterforskning av tvangsarbeid og ensidig
fokus på uttransportering. Norges innsats
ble også nedgradert i USAs globale rapport
om menneskehandel. Over hele landet
gjøres det mye godt arbeid for å etterforske
menneskehandel og bistå utsatte. Mange
har strukket seg langt under pandemien.
Utfordringene ligger på systemnivå. Lærdommen fra pandemien må være at innsatsen mot menneskehandel bør forankres
i realisering av de utsattes menneskerettigheter.
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Informasjonsarbeid
Menneskehandel er et komplekst fenomen og vurderingene
som gjøres av ulike aktører rundt om i landet kan ha stor
betydning for den enkelte. En av ROSAs sentrale oppgaver
er derfor utstrakt informasjons- og rådgivningsarbeid for
å øke kunnskap og oppmerksomhet om menneskehandel.

HENVENDELSER TIL
HJELPETELEFONEN
Gjennom hjelpetelefonen mottar vi forespørsler om informasjon fra forskere,
studenter, journalister, organisasjoner,
offentlige etater, advokater og privatpersoner. I 2021 mottok ROSA 399 henvendelser om informasjon og veiledning over
hjelpetelefonen. Henvendelsene spenner
fra konkrete juridiske problemstillinger til
åpne spørsmål om hvordan bistandssystemet i Norge fungerer.

KRISESENTRE
ROSA har et særskilt ansvar for å sikre at
krisesentrene har kompetanse og kunnskap
om menneskehandel og bistand i akutte
situasjoner. Dette gjøres gjennom jevnlig
dialog, informasjonsutveksling og samarbeidsmøter, seminarer med relevant
informasjon for krisesentrenes oppfølging
av utsatte og besøk på de mange sentrene
rundt i landet for å utveksle erfaringer.
ROSA har i 2021 blant annet besøkt krisesentrene i Gjøvik, Trondheim og Oslo.
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FOREDRAG OG
MØTEVIRKSOMHET
Selv om foredrags- og møtevirksomhet ble
begrenset også i 2021, delte ROSA erfaringer,
metoder og tilnærminger i en rekke fora,
nasjonalt og internasjonalt. ROSA holdt
blant annet foredrag for sykepleierstudenter
ved Lovisenberg Diakonale Høyskole og
ansatte ved Kirkens Bymisjons prostitusjonstiltak Nadheim, ble intervjuet til det spanske
menneskehandelstiltaket Capernaum’s podcast og deltok på workshop på Nordisk
ministerråds konferanse om ‘best practice’
på menneskehandelsfeltet i Helsinki.
I 2021 hadde ROSA møter med blant annet
Europarådets overvåkningsorgan GRETA,
representanter for OSCEs menneskehandelskoordinator, Justis- og beredskapsdepartementet og deltok på fagfrokoster hos Pro
Sentret. ROSA har også jevnlige samarbeidsmøter med ulike instanser knyttet til oppfølging av enkeltsaker, som Oslo Krisesenter,
Lauras hus og MENTRA Oslo ved NAV
Grünerløkka.
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Panelsamtale på ROSA-seminar.

Høring i justiskomiteen.

SEMINAR
Seminarene er viktige for ROSAs informasjonsarbeid. Her deles ny kunnskap om menneskehandel og hvilke tiltak som hjelper.
Seminarene fungerer som møtepunkt for
ulike aktører fra hele landet og bidrar til å
øke kjennskap til hjelpetelefonen. I 2021
arrangerte ROSA et webinar i mai og en
konferanse i november. På webinaret holdt
psykologspesialist Sondre Risholm Liverød
fra podcasten SinnSyn et godt mottatt foredrag om hjelperens rolle under tittelen
«tiltalen mot empati».

RET TIGHETER OG
POLITISK PÅVIRKNING
Utsattes rettigheter er under press, både
i enkeltsaker og på systemnivå. Gjennom
oppfølging av enkeltsaker, ofte over flere år,
får ROSA innsikt i de mangfoldige utfordringene menneskehandelsutsatte møter og
hvilke behov som ikke blir møtt. Basert på
disse erfaringene fremmer vi regelmessig
anbefalinger og politiske problemstillinger
til beslutningstakere og ulike myndigheter.

På menneskehandelskonferansen sto strafffritaksbestemmelsen sentralt, blant annet
i panelsamtale med Leila Langdalen Sbai,
statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen
og bistandsadvokat Anniken KillingstadKristoffersen. Risikoen for vold mot utsatte
ble belyst av avsnittsleder Lene Wold fra
RISK ved Stovner politistasjon som snakket
om vold i nære relasjoner og menneskehandel og spesialkonsulent Line Kolstad
Rødseth som presenterte Pro Sentrets
prosjekt ‘Det er nok nå’ om seksualisert
vold mot sexselgere. Førsteamenuensis Lars
Gule fra OsloMet holdt innlegget «Terrorist,
offer eller …?», en tematikk som har blitt
aktualisert av lagmannsrettens nylige dom
i saken om en kvinnes deltakelse i IS.

I 2021 hadde vi blant annet møter med
stortingspolitikere fra forskjellige partier om
de foreslåtte innskrenkingene av utsattes
rettigheter som forslagenes om ny voldsoffererstatningslov og fri rettshjelpslov
innebar. Vi sendte også skriv til Riksadvokaten med våre bekymringer om
hvordan straffritaksbestemmelsen praktiseres. Da ROSA ble fratatt status som
permanent tiltak i fjorårets forslag til statsbudsjett, stilte vi på høring i Stortingets
justiskomité.

ROSA
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Samarbeid
ROSAs arbeid forutsetter et bredt samarbeid med en rekke aktører
på menneskehandelsfeltet. I hver sak koordinerer ROSA tilgang til
ulike offentlige og ideelle tjenester basert på den enkeltes ønsker
og situasjon. Et utstrakt nettverk er også viktig for å spre kunnskap
om menneskehandel og forsvarlige identifiseringsprosedyrer slik
at utsatte kan få tilgang til hjelp.

TRYGG BOLIG
ROSA samarbeider med krisesentre over
hele Norge for å tilby menneskehandelsutsatte trygg bolig, støtte og sosialfaglig
oppfølging. Krisesentrene tilbyr både kortvarige akuttopphold og opphold over lengre
tid. ROSA samarbeider også tett med de
spesialiserte botilbudene Lauras hus, drevet
av Kirkens Bymisjon Nadheim, Safe House
Filemon, drevet av Frelsesarmeen og Marita
Women.

ADVOKATER
Alle som blir identifisert som mulige ofre
for menneskehandel har rett til juridisk
veiledning av advokat for å vurdere en
mulig anmeldelse av sin menneskehandelssak. Advokatbistand er også viktig for å
sikre oppholdstillatelse, kompensasjon og
realisering av øvrige rettigheter. ROSA
samarbeider derfor tett med advokater
med spesialkompetanse på menneskehandel gjennom det som kan være langvarige og kompliserte rettsprosesser.

12

ORGANISASJONER
En rekke frivillige organisasjoner jobber med
å bistå menneskehandelsutsatte på ulike
måter. ROSA får ofte henvisninger fra disse
og samarbeider om oppfølging i enkeltsaker.
Kirkens Bymisjons tiltak Nadheim, Bymisjonssentret, Albertine og Fri, Maritastiftelsen,
Frelsesarmeen og Caritas er blant våre
mange samarbeidspartnere i organisasjonslivet. Utsatte har rett på assistert retur til
hjemlandet. Tiltaket forvaltes av IOM, og
ROSA har i mange saker et tett samarbeid
med deres ‘vulnerable migrants’-program.

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)
Oppholdstillatelse står sentralt for å realisere
utsattes rettigheter. I de fleste saker samarbeider derfor ROSA med UDI for å følge opp
brukernes oppholdsstatus. Videre administrerer ROSA økonomiske ytelser til asylsøkere bosatt i regi av ROSA. Slik får personer
ivaretatt sine rettigheter som asylsøkere
selv om de er bosatt utenfor det ordinære
mottaksapparatet.
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NAV
MENTRA ved Nav Grünerløkka har over
mange år vært en viktig samarbeidspartner
for ROSA, og bosettingskontorene har en
sentral rolle for de som får opphold i Norge.
NAV yter økonomisk stønad til livsopphold
under refleksjonsperioden og tilbyr enkelte
steder ytterligere oppfølging.

KVALIFISERENDE TILTAK
ROSA samarbeider med Tone Lise-akademiet
om negle- og makeup-utdanning gjennom
Adora-prosjektet, og sikrer språkopplæring,
bokstaveringskurs og andre kvalifiserende
tiltak etter behov. Les mer om dette i kapitlet
om utfordringer (s. 26).

POLITIET
ROSA mottar en betydelig andel henvisninger
fra politiet. ROSA har nære samarbeid med
menneskehandelsavsnittene og KRIPOS og
veileder også utlendingsavsnitt og andre
politienheter. Ved eventuell anmeldelse og
etterforskning jobber ROSA for å ivareta
utsattes rettsikkerhet og behov for psykisk
og sosial støtte.

KRIMINALOMSORGEN
Gjennom ROSAs fengselsprosjekt er det
etablert et samarbeid med Kriminalomsorgen
Innlandet om utsatte som soner straff eller
sitter varetektsfengslet. ROSA bistår med
identifisering, oppfølging av innsatte og
veiledning til de ansatte i fengslene.

ROSA
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ROSA i mediene
Mediene spiller en viktig rolle i å avdekke grov utnyttelse og
dokumentere når myndighetene svikter sine forpliktelser. ROSA
kontaktes for å kommentere både generelle utviklingstrekk og
konkrete utfordringer. Her er et utvalg av mediesakene der
ROSA uttalte seg i 2021.

FAKSIMILE VÅRT LAND
Norge ble i 2021 kritisert for svak innsats mot menneskehandel fra
flere hold. I USAs globale menneskehandel-rapport slås det fast at
det gjøres for lite for å straffeforfølge menneskehandlere og
identifisere mulige utsatte. Beskyttelsen for de utsatte er svekket
og det trengs nye alternativer for å sikre deres rettigheter. Dette
understreker viktigheten av å utvikle et nytt, menneskerettighetsbasert system.
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FAKSIMILE AVISA OSLO

FAKSIMILE TV2

FAKSIMILE AFTENPOSTEN

Den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett fjernet ROSAs øremerkede
midler og status som permanent tiltak – i strid med et enstemmig stortingsvedtak.
Samtidig ble det kuttet i tilskudd til menneskehandelsfeltet. Selv om førstnevnte ble
reversert, viser det at menneskehandel ikke nødvendigvis prioriteres i Norge.

I forbindelse med en omorganisering i Oslo-politiet
opphørte arbeidet til den operative enheten i
menneskehandelsavsnittet. Som en av ROSAs
brukere forklarte til TV2, var det nettopp denne
gruppa som hjalp henne da hun ble utsatt for grov
vold av bakmannen. Oslo-området er den største
arenaen for menneskehandel i Norge, og det er
vesentlig at politiet der har ressurser både til
tillitsbyggende arbeid og etterforskning av menneskehandel.

I A-magasinet fortalte en av ROSAs brukere sin historie om
nedverdigende behandling, vold og utnyttelse til kriminelle
handlinger. ROSA ser store mangler i hvordan straffritaksbestemmelsen tolkes og praktiseres i Norge. Vi møter jevnlig personer
som har blitt straffet for handlinger de ble tvunget til å utføre og
dermed nektes rettighetene sine. Kunnskap om straffritak for
menneskehandelsutsatte må økes i hele justissektoren.
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Tall og utviklingstrekk
DEN NASJONALE HJELPETELEFONEN
MOT MENNESKEHANDEL

Hjelpetelefonen er en lavterskel, døgnåpen
linje som kan kontaktes med alle spørsmål
knyttet til menneskehandel, ved mistanke
og behov for identifisering og ved spørsmål
om bistand og oppfølging. Alle telefonhenvendelser til ROSA registreres med hvem
som ringer og hva samtalen gjelder. De som
1522 HENVENDELSER
TIL HJELPETELEFONEN ringer kan også være
anonyme. RegistrerinI 2021.
gen er manuell, og det
er derfor en viss risiko for underrapportering. Telefonen betjenes av ROSAs ansatte
på dagtid alle ukedager og av Oslo Krisesenter kveld, natt og helg. Telefonen opereres fra et mobilt sentralbord der linjen
blir overført til ansattes prosjekttelefoner.
Registreringene omfatter alle henvendelser
til ansattes tiltakstelefoner.

I 2021 mottok ROSA 628 færre henvendelser
sammenlignet med året før. Nedgangen
gjelder i hovedsak henvendelser om oppfølging, ned fra 1636 i 2020 til 1027 i 2021, og
mulig menneskehandel, ned fra 116 i 2021
til 63 i 2021. Det er rimelig å anta at nedgangen i henvendelser om mulig menneskehandel til dels kan tilskrives ulike aspekter
ved smitteverntiltakene og myndighetenes
prioriteringer. Når ROSA har færre brukere,
er det også naturlig at det blir færre henvendelser om oppfølging. ROSA er bekymret
for at utnyttelse kan ha foregått uavdekket
under pandemien.

HVA OMHANDLET HENVENDELSENE
ROSA MOTTOK I 2021?

Annet
33

HENVENDELSER TIL
HJELPETELEFONEN
Hvor mange henvendelser ROSA mottar
påvirkes av ulike faktorer. Kjennskap til
hjelpetelefonen, hvor mange personer som
identifiseres og er under oppfølging samt
oppfølgingsbehovet i disse sakene vil gi
utslag i statistikken. Henvendelsene kommer fra et bredt tjenesteapparat innen
offentlig og ideell sektor. De kan gjelde
mulig menneskehandel, oppfølging av
eksisterende saker og informasjon eller
veiledning. Flest henvendelser får ROSA
om oppfølging av saker.
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Førstegangshenvendelse
mulig menneskehandel
63

Informasjon/
veiledning
399

Oppfølging
1027

ROSA
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HVEM KONTAKTER ROSA OM MULIG MENNESKEHANDEL? 2018 – 2021

HENVENDELSER OG MULIG MENNESKEHANDEL 2006 – 2021
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ANTALL FØRSTEGANGSHENVENDELSER MENNESKEHANDEL

FØRSTEGANGSHENVENDELSER OM
MULIG MENNESKEHANDEL
Dette underbygges når vi ser nærmere på
hvem som kontakter ROSA om mulig menneskehandel. For første gang kommer flest
førstegangshenvendelser fra de utsatte selv.
Samtidig har vi de siste årene mottatt færre
henvendelser både fra politi og fra øvrige
offentlige myndigheter, som NAV, helsevesenet, Arbeidstilsynet og asylmottak.
At bevisstheten om menneskehandel
gradvis øker i befolkningen ser vi ved at
flere privatpersoner kontakter oss. ROSA
er samtidig bekymret for
at det er kan være høy
63 FØRSTEGANGSHENVENDELSER OM terskel for å ta kontakt,
særlig for de som jobber
MULIG MENNESKEi offentlige etater, og vil
HANDEL I 2021.
minne om at det er mulig
å være anonym og drøfte en bekymring
uten å bryte taushetsplikten. ROSA kontakter ikke politiet eller andre offentlige
aktører hvis ikke personen ønsker det selv

0

(med unntak av situasjoner hvor åpenbar
fare for liv og helse må avverges). Da ROSA
ikke jobber oppsøkende, er vi avhengig av
bred kjennskap til telefonen og solid fenomenforståelse, særlig blant offentlige aktører
med identifiseringsplikt.
HVOR MANGE TOK IMOT HJELP?
Når ROSA mottar en henvendelse om
mulig menneskehandel, er fokuset å
kartlegge vedkommendes situasjon. Hvis
det identifiseres indikatorer som antyder
at noen kan ha vært utsatt for menneskehandel vil personen få tilbud om bistand,
i samråd med advokat med spesialkompetanse på menneskehandel. I enkelte
tilfeller konkluderes det med at det ikke
er menneskehandel, selv om det kan
gjelde personer i svært utsatte livssituasjoner, som papirløse migranter, voldsutsatte eller personer utsatt for sosial
dumping. Personen vil da henvises til
annet oppfølgingstilbud.
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I 2021 så vi også at en lavere andel valgte
å ta imot hjelp. Noen identifiseres, men forsvinner eller takker nei til bistand. Dette kan
skyldes frykt, press fra omgivelser eller høyt
trusselnivå. I flere saker tør ikke personene

å bryte da myndighetene ikke kan garantere
for sikkerheten til barn og familie i hjemlandet. ROSA er særlig bekymret for at mange
utsatt for svært grov utnyttelse takker nei
da de ikke ser nytten av hjelpen som tilbys.
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BISTAND TIL
MENNESKEHANDELSUTSATTE
NASJONALITET ROSAs BRUKERE 2021

ANTALL PERSONER
ØST-EUROPA
ASIA
AFRIKA
SØR-AMERIKA
VEST-EUROPA

17
9
15
5
3

Kjernen i ROSAs virke er at alle som utsettes
for menneskehandel i Norge skal få realisert
sine rettigheter. De er nedfelt i Europarådskonvensjonen mot menneskehandel, som
blant annet gir utsatte rett
I 2021 BISTO ROSA
til fysisk, psykisk og sosial
49 PERSONER FRA
restitusjon, assistert retur
25 LAND.
til hjemlandet, erstatning
og fritak fra straff for handlinger de har blitt
tvunget til å utføre. Dette forutsetter imidlertid at personen identifiseres og får mulighet
til å komme ut av menneskehandelssitua-
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sjonen. ROSA tilbyr da oppfølging så lenge
den utsatte har en menneskehandelssak
eller relatert utlendingssak og oppholder
seg i Norge. Et oppfølgingsløp kan ofte vare
i flere år.
Kartet over viser nasjonalitet for de ROSA
bisto i 2021. Av de 49 personene hadde 29
fått oppfølging over flere år, mens 20 var
nye i ROSA i 2021. Utviklingen de siste
årene, hvor kvinner fra Øst-Europa utgjør
den største gruppen, fortsatte også i 2021.
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Samtidig ser vi at mange kommer fra land
i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Endringer i
nasjonalitet blant de ROSA bistår påvirkes
ofte av endringer i migrasjonsmønstre,
konflikt og økonomiske kriser.
OPPHOLDSTILLATELSER
Utsattes oppholdsgrunnlag endres hyppig
gjennom et bistandsløp. Å søke om tillatelser,
påklage avgjørelser og sikre personer lovlig
opphold er en sentral del av oppfølgingen.
Refleksjonsperioden, en seks måneders
oppholdstillatelse for menneskehandelsutsatte, er i stor grad det som utløser deres
rettigheter, men disse er midlertidige og, der
saken ikke etterforskes,
kortvarige. Tendensen
ROSA BISTO 13 EU/
over de siste årene er
EØS-BORGERE OG 36
at for en del gir ikke
TREDJELANDSBORGERE
dette systemet nok
I 2021. DISSE HADDE TIL
trygghet til å bryte
SAMMEN 19 FORSKJELLIGE OPPHOLDSGRUNN- med menneskehandelen. RefleksjonsperiLAG I LØPET AV ÅRET.
oden fremstår også
som lite relevant for mange EU/EØS-borgere,
som utgjør en betydelig andel av de ROSA
bistår. Samtidig er tillatelsen avgjørende for
tredjelandsborgere og utsatte uten lovlig
opphold og må hegnes om.
INNHOLDET I BISTANDEN
Å sikre at det som tilbys under bistandsforløpet er i tråd med utsattes rettigheter
og koordinere tilgang til ulike tjenester er
et kontinuerlig fokus i oppfølgingen. I samarbeid med krisesentre og botilbud, NAV
og andre tiltak får utsatte tilgang til trygg
bolig, penger til livsopphold, tilgang til
kvalifiserende tiltak og nødvendig juridisk,
helsemessig og sosialfaglig bistand tilpasset
deres situasjon.

For å tilpasse bistanden til endringene blant
de vi bistår, har også formen for oppfølging
ROSA tilbyr endret seg over de siste årene.
Flere bor nå privat eller i NAV-leiligheter,
men har fortsatt behov for hjelp i forbind- BRUKERE HAR BODD
else med menneske PÅ 10 KRISESENTRE,
handelssaken, i kontakt LAURAS HUS, SAFE
med ulike offentlige HOUSE FILEMON OG
etater eller for støtte- MARITA WOMEN.
samtaler. Disse perso- 7 PERSONER HAR
nene blir registrert som BODD PRIVAT.
dagbrukere, og sakene krever ofte tettere
oppfølging fra ROSA da det ikke er sosialarbeidere ved krisesenter eller botiltak som
kan bistå.
I kapittelet om utfordringer (s. 26) går vi
nærmere inn på behovet for tilpasninger
av innholdet i bistanden.
ANMELDELSER OG STRAFFRITAK
Menneskehandel er kompleks kriminalitet,
og etterforskningen er ofte langvarig og
ressurskrevende. Derfor henlegges et høyt
antall saker hvert år. Konsekvensene for
de utsatte kan være alvorlige: Muligheten
for oppreisning og rehabilitering etter grove 32 AV ROSAS BRUKERE
overgrep blir avhengig I 2021 HAR ANMELDT
av hvorvidt politiet et- MENNESKEHANDEL.
terforsker saken.
De fleste ROSA bistår anmelder menneskehandel, men det er vesentlig at personen selv
har full anledning til å ta en informert beslutning. Totalt har 32 av de 49 ROSA bisto i
2021 anmeldt menneskehandel. 10 nye anmeldelser ble registrert i 2021. De som ikke
velger å anmelde oppgir frykt for bakpersoner, at de ønsker å reise hjem så raskt som
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mulig eller helsetilstand som årsaker. Andre
er selv straffeforfulgt for handlinger bakpersonene har tvunget de til å utføre og
ønsker ikke å gå gjennom en ny rettssak.
Bistand fra ROSA avhenger ikke av politianmeldelse.
ROSA bisto i 2021 5 personer i fengsler,
1 person utnyttet til kriminalitet i et annet
land og 1 person tiltalt for mindre forhold.
ROSA ser jevnlig at de som tvinges til å begå
kriminelle handlinger blir gjenstand for tvilsomme vurderinger i spørsmålet om strafffritak – retten til å ikke urimelig straffes for
handlinger en har blitt tvunget til å utføre.
En førende dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo i 2021 fast at å
straffe utsatte er i strid med deres rett til
rekonvalesens og kan føre til såkalt retraffikering. Oppfølgingen i disse sakene kan
omfatte alt fra å bistå i påklaging av påtalebeslutninger, vitne i rettssaker og koordinere
assistert retur, til å sikre psykososial støtte
og andre nødvendige tjenester ved endt
soning.
UTNYTTELSESFORM OG KJØNN
ROSAS BRUKERE 2021
35
30

2

UTNYT TELSESFORM OG KJØNN
ROSA bisto i 2021 40 kvinner og 9 menn.
30 er antatt utnyttet til prostitusjon eller
annen seksuell utnyttelse, 9 til tvangsarbeid
eller tvangstjenester, 8 til en kombinasjon
av de to foregående og 2 personer til organhøsting. 5 var utnyttet til kriminelle handlinger, mens andre har blitt tiltalt for lovbrudd
de begikk som følge av at de var utsatt for
menneskehandel. Dette bildet bekrefter
utviklingen de siste årene, hvor det er
større variasjon i utnyttelsesformer blant
de vi bistår.
BARN
Flere av ROSAs brukere har barn, 4 MEDenten i hjemlandet eller i Norge. FØLGENDE
De som har barn et annet sted BARN.
forklarer at trusler mot disse eller
forsørgeransvar gjør det vanskelig å bryte
med menneskehandelen. Blant ROSAs
brukere var det 4 medfølgende barn i 2021.
Ivaretakelse av barna og foreldrenes situasjon er et særlig viktig moment for botilbudene. Utviklingen de siste årene viser at færre
har med eller får barn i Norge. Dette kan ha
en sammenheng med at ROSA bistår stadig
flere eldre personer, som figuren under viser.
Noen har også oppgitt bekymring for barnevernet eller et ønske om å verne barna som
grunner til at de ikke tar dem med.

NYE BRUKERE I 2021
20 PERSONER VAR
NYE I ROSA I 2021.

ROSA har bistått 20 nye
personer i 2021, en nedgang
fra 46 i 2020. Som vi har
fremhevet, kan den særegne situasjonen de
siste årene forklare noe; flere takker også nei
til hjelp av forskjellige grunner. Dette betyr
ikke nødvendigvis at det er mindre menneskehandel i Norge. Det er rimelig å anta at
mørketallene er store. Vi har også sett årlige
svingninger tidligere. Om noe, fremstår
risikoen for utnyttelse som økende i en stadig
mer kriserammet og økonomisk ulik verden.
I figuren under ser vi utvikling i alder hos
nye brukere over de siste fem årene. Det er
et tydelig skifte i retning av eldre personer.
Det er vanskelig å si sikkert hva dette skyldes.

ALDER NYE BRUKERE 2017-2021
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Noe av forklaringen kan være at det identifiseres færre unge kvinner fra Afrika utsatt
for menneskehandel i Norge. Det kan også
tenkes at det er lettere for eldre personer
å bryte ut. Imidlertid kan høy alder i andre
situasjoner være en sårbarhetsfaktor.
Brukernes alder er også forbundet med en
viss usikkerhet, da flere som kommer inn i
ROSA har falske eller ingen ID-dokumenter.
Da flere utsatte nå kommer fra EU/EØS-land,
gjelder dette færre enn før.
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UTNYTTELSESFORM OG KJØNN
NYE BRUKERE 2021

vi både at kvinner utnyttes til tvangsarbeid
og menn utnyttes seksuelt. Menneskehandel
er en dynamisk kriminalitetsform, og de
kriminelle aktørene er tilpasningsdyktige.
I offentligheten preges imidlertid menneskehandel av stereotype fremstillinger. ROSA
har over tid erfart at hva som får oppmerksomhet avhenger av kunnskap om spesifikke
former for menneskehandel og vilje til å se
forbi stereotypene.
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De nye brukerne kommer DE NYE BRUKERNE
fra 15 ulike land: 4 kom- KOMMER FRA 15 ULIKE
mer fra Asia, 2 fra Afrika, LAND: 4 KOMMER FRA
4 fra Sør-Amerika, 1 fra ASIA, 2 FRA AFRIKA,
Vest-Europa og 9 fra Øst- 4 FRA SØR-AMERIKA
Europa. Enkeltlandet flest OG 10 FRA EUROPA.
nye brukere kom fra i 2021
– 3 personer – var Ukraina. ROSA er kjent med
at det er etablerte kriminelle nettverk både i
Ukraina og transittland.
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Som figuren over viser, var flertallet av de
nye brukerne kvinner utnyttet til prostitusjon
eller annen seksuell utnyttelse. Samtidig ser
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Utfordringer
ROSA mener det trengs en ny strategi mot menneskehandel.
Denne må utvikles i tråd med oppdatert kunnskap om hva
som forebygger menneskehandel og sentreres rundt de
utsattes erfaringer og behov.

DE FLESTE SOM UTSETTES FOR
»MENNESKEHANDEL
ER I EN DESPERAT
ØKONOMISK SITUASJON, OFTE MED
FORSØRGERANSVAR.

HELHETLIG BISTAND FORANKRET
I MENNESKERET TIGHETENE
ROSA ser at sentrale hindre for å bedre menneskehandelsutsattes situasjon forblir uløst,
år etter år. Gjeldende handlingsplan er fra
2016, og den nye regjeringen har ikke varslet
en ny strategi. Ulike initiativ for å utrede
feltet i 2021 har foreløpig ikke ledet til
konkrete forslag, og prosessene har vært
byråkratstyrte, uten politisk debatt, med
lite rom for innspill fra utsatte eller hjelpetiltak. Samtidig ser vi at feltet blir mer og
mer uoversiktlig: Nye nettverk, funksjoner
og aktører kommer til mens færre velger å
motta hjelp. Dette er særlig uheldig da det
gjøres mye godt arbeid for utsatte både
hos offentlige og ideelle aktører.
Bistand til menneskehandelsutsatte er uomtvistelig et menneskerettighetsspørsmål.
Svært ofte innebærer det å ivareta personenes rettigheter å gå i rette med offentlige
vedtak. En eventuell ny struktur må derfor
sikres både uavhengighet og myndighet til
å garantere disse rettighetene i møte med
utlendingsforvaltning og påtalemyndighet.
Samtidig trengs det styrket nasjonal koordinering og harmonisering av hjelpen som
gis. ROSA mener dette må foregå på de ut-
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sattes premisser og videreutvikle de positive, fleksible aspektene ved det norske
systemet for bistand. En koordinerende
funksjon og ombudsrolle, eksempelvis
lokalisert hos likestillings- og diskrimineringsombudet, vil kunne ivareta det overordnede,
strategiske perspektivet og sikre at utsatte
tilbys helhetlig bistand forankret i menneskerettighetene.
IDENTIFISERING OG BEREDSKAP
Identifisering er det første steget for å få
hjelp. Mange vet ikke at de har rett på bistand eller gir uttrykk for lav tillit til myndighetene. Det er derfor viktig at offentlige
aktører er klar over identifiseringsplikten og
hva den innebærer. Det er frivillig å motta
hjelp, men det er en essensiell rettighet
å få informasjon om muligheten for det.
Plikten kan møtes ved å henvende seg til
den nasjonale hjelpetelefonen for veiledning. Derfor er det viktig å sikre bred kjennskap til telefonen, eksempelvis gjennom en
informasjonskampanje. Volds- og overgrepslinjen, som også administreres av Krisesentersekretariatet, har sett stor økning i
henvendelser etter sine kampanjer. ROSA
har ikke midler til å gjennomføre en kampanje på nåværende tidspunkt.
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Kjennskap til hjelpetelefonen er særlig viktig
med tanke på de mange menneskene som
nå er på flukt i Europa og en internasjonal
situasjon som endrer seg raskt. Beredskapen
må styrkes, og det forutsetter i første omgang
mer kunnskap om fenomenet og hva det
betyr å få hjelp. Fra de vi møter og fra våre
samarbeidspartnere, særlig på prostitusjonsfeltet, har det blitt klart at bistanden ikke
møter behovene til den varierte gruppen
mennesker som utsettes for menneskehandel. Derfor trengs det en ny tilnærming
også hva angår innholdet i bistanden.

I mange tilfeller hindres utsattes adgang til
arbeidsmarkedet av at menneskehandelssaken henlegges og personen følgelig må
forlate landet. Usikre fremtidsutsikter
vanskeliggjør også langsiktig rehabilitering
for de som trenger det. Selv om utsatte har
helserettigheter i Norge, kan det ta lang tid
før tilbudet er på plass. Andre helsespørsmål har også blitt neglisjert. Et eksempel
er tannhelse, et problem for mange ROSA
bistår. Tannbehandling er svært kostbart,
og vi ser at det er ulik praksis hos forskjellige NAV-kontor rundt støtte til dette.

FOREBYGGING AV MENNESKEHANDEL – ARBEID OG HELSE
De fleste som utsettes for menneskehandel
er i en desperat økonomisk situasjon, ofte
med forsørgeransvar. Veien ut av utnyttelsesforhold avhenger da av reelle muligheter til
annet arbeid, og at personen får støtten vedkommende trenger til å komme seg etter
utnyttelsesforholdet og inkluderes i arbeidslivet. Dette vil kunne hindre pågående
menneskehandel og forebygge fremtidig
utnyttelse. Fremdeles finnes ingen spesialiserte, landsdekkende kvalifiserende tiltak
for gruppen. Det er en alvorlig mangel og
et brudd på internasjonale forpliktelser.

ET TERFORSKNING OG
RET TSIKKERHET
ROSA har over mange år uttrykt bekymring
for kapasitet og prioriteringer i politiets
arbeid mot menneskehandel. Særlig har
dette gått utover menneskehandel til tvangsarbeid, der det også er lite oppmerksomhet
rundt kvinners situasjon, eksempelvis de
som jobber i renholdsbransjen eller private
hjem. Sett bort at det er uheldig at lovbrytere ikke straffes, er dette problematisk da
utsattes rettigheter og mulighet til langsiktig
inkludering avhenger av etterforskning og
straffeforfølgning. Som nevnt, ble straffeforfølgning av menneskehandel og beskyttelse
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TIL MENNESKEHANDELSUTSATTE
»ERBISTAND
ET MENNESKERETTIGHETSSPØRSMÅL.

EN NY STRUKTUR MÅ DERFOR SIKRES UAVHENGIGHET OG MYNDIGHET TIL Å GARANTERE
DISSE RETTIGHETENE.
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av utsatte i Norge kritisert fra flere hold i
2021. ROSA forventer at dette vil føre til
endringer. Alle menneskehandelssaker må
etterforskes.

frem til Riksadvokatens gjennomgang av
bestemmelsen og vil fortsette å arbeide for
straffeforfulgte utsattes rettigheter.

STRAFFRITAKSBESTEMMELSEN
ROSA hadde i 2021 et særlig fokus på
straffritaksbestemmelsen og menneskehandelsutsatte som er varetektsfengslet
eller soner fengselsstraff. Disse personenes
rettsikkerhet vies lite oppmerksomhet og
det fins lite kunnskap om hvordan og hvor
ofte bestemmelsen anvendes. Det har blitt
tydelig at det ikke finnes en enhetlig fortolkning av bestemmelsen i justissektoren.
Ulike kriminelle handlinger utført under
tvang tillegges ulik verdi. Flere av sakene
hvor ROSA har bistått ble behandlet i
rettsapparatet. I enkelte av dommene hvor
straffritak avvises legges utdaterte forståelser av menneskehandel og subjektive
vurderinger til grunn. ROSA ser derfor

ROSA ANBEFALER DERFOR Å:
• etablere en uavhengig, koordinerende
ombudsrolle for menneskehandelsutsatte
som har som hovedformål å sikre deres
menneskerettigheter
• forebygge menneskehandel ved å fullt ut
realisere utsattes rett til rehabilitering,
kvalifisering og regulært arbeid
• styrke beredskapen ved å spre korrekt
informasjon om menneskehandel,
forsvarlig identifisering og muligheten
for bistand, særlig i offentlig sektor
• forankre retten til straffritak for å unngå
urimelig straffeforfølgning av personer
tvunget til å begå kriminelle handlinger.
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ROSA takker

Alle som har gitt gaver og støtte til ROSAs arbeid i 2021.
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.
Oslo Nordstrand Soroptimistklubb for gaveposer
med toalettartikler til ROSAs brukere.
Alle samarbeidspartnere som har stått på for å sikre et godt tilbud
til menneskehandelsutsatte i 2021 og våre fantastiske brukere,
som inspirerer og motiverer oss.

ØNSKER DU Å GI EN GAVE?
VIPPS 546044
GAVEKONTO: 1506.14.25451
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