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MENNESKEHANDEL / 
TRAFFICKING 

MODERNE SLAVERI  
HVA SKJER MED ARBEIDSLIVET? 

HVORDAN PÅVIRKES SAMFUNNET?

HVA SKJER INTERNASJONALT?

ET LITE INNBLIKK!
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SLAVERI  
- Hvordan oppstår det? 

- Marked –

- Etterspørsel –

- Behov for billig eller gratis 
arbeidskraft 

- Hvorfor?

SLAVEARBEID
- Grov utnyttelse av mennesker 
i sårbar situasjon 

- Tvangsarbeid – ufrihet –
individet har mistet sin verdi 
som Menneske («handelsvare»)
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Menneskehandel/Trafficking

Begrepet menneskehandel – juridisk begrep 
kontra virkelighet!

Mennesker / arbeidskraft har blitt en handelsvare 

Moderne form for slaveri drevet frem av 
grådighet og jakten på profitt («alt til lavest 
mulig pris»)

HVA ER MENNESKEHANDEL

Definisjonen på menneskehandel framgår 
av straffeloven § 257 (Norge) som igjen 
bygger på Palermo-protokollen. 

 (Protokoll for å forebygge, bekjempe og 
straffe handel med mennesker, særlig 
kvinner og barn i FNs konvensjon mot 
grenseoverskridende organisert 
kriminalitet)
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Palermoprotokollens definisjon av 
menneskehandel. Artikkel 3 sier:

 1: “handel med mennesker”: rekruttering, transport, 
overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av 
trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre 
former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av 
forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling 
eller av å gi eller å motta betaling eller fordeler for å 
oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en 
annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som 
et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller 
andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller 
tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, 
trelldom eller fjerning av organer

Palermoprotokollen forts.

 2: samtykke fra et offer for handel med mennesker til den 
tilsiktede utnyttingen nevnt i bokstav a) i denne artikkel 
skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i 
bokstav a) er brukt

 3: Rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak 
av et barn med sikte på utnytting skal anses som “handel 
med mennesker” selv om ingen av midlene nevnt i bokstav 
a) i denne artikkel er brukt

 4: “barn”: person under atten år
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MENNESKEHANDEL,TVANGSARBEID,
SLAVEHANDEL

 Vi kjenner til mennesker som blir grovt misbrukt både med hensyn til 
menneskehandel knyttet opp i mot salg av kropp / sexhandel og menneskehandel 
knyttet opp i mot tvangsarbeid / grov utnyttelse i arbeidslivet.

 Kombinasjon av arbeid for virksomheter og grov seksuell utnyttelse

 Mennesker blir flyttet innenfor landegrenser, og på tvers av landegrenser

 Mennesker blir importert som en handelsvare og sendt ut igjen, også reeksportert

 Fellesnevnere: Fattigdom, sårbarhet, tvang, trusler, ufrihet, på søken etter en 
fremtid

Hvilke er ofre og hvem er bakmenn?

 Mennesker innenfor Schengen området (krise i Europa)

 Mennesker fra andre deler av tidligere øst Europa

 Mennesker fra hovedsakelig Afrika og Asia

 ----------------------------------------------------------------------

 Bakmenn med nettverk knyttet til familiære konstellasjoner

 Nettverk knyttet til ulike former for mafia

 Etniske nettverk

 Andre former for kriminelle nettverk

 «Bransjenettverk»
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Menneskehandel i Europa – Noen fakta

 Utnyttelse til prostitusjon og andre seksuelle formål er den mest 
vanlige form for menneskehandel i Europa med 69% av de 
indentifiserte ofrene. 

 Utnyttelse til arbeid og kriminalitet antas å øke betydelig i årene som 
kommer. Mørketallene er store og utnyttelse til arbeid antas å være 
en av de områdene hvor mørketallene er størst.

 Det avdekkes stadig nye former for menneskehandel og et vil i økende 
grad være sammenheng mellom menneskesmugling og 
menneskehandel.
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LIME SAKEN: 
11 MÅNEDER I RETTEN

 TVANGSELSELEMENTER:

 BETALING FOR VISUM

 MANGEL PÅ LØNN OG BESLAG I LØNN - (Gjeldsslaveri) 
(SPESIALLISTERKLÆRING)

 TILNÆRMET INGEN FRITID - KONTROLL

 TRUSLER OM INNDRIVELSE / TILBAKEBETALING AV OPPARBEIDET GJELD

 OPPSIGELSE / AVSKJED – OPPHØR AV OPPHOLD (LOVT OPPHOLDSTILLATELSE)

 KONTROLL AV INNTEKT (BANKKORT, KONTI, KODEBRIKKE ETC)

 OPPTAK AV LÅN I ULIKE KREDITTINSTITUSJONER OG SPREDNING / SALG AV 
PERSONOPPLYSNINGER (ID – TYVERI)

 TAP AV ÆRE – SOSIALE KONSEKVENSER
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HVILKE DRIVKREFTER /MOMENTER
FINANSKRISE, FATTIGDOM, KRIG, ETC. (I FORHOLD TIL «FORFLYTNING AV MENNESKER»)

MOMENTER SOM PÅVIRKER SAMFUNNSUTVIKLINGEN
 LIBERALISERING AV ARBEIDSLIVET PÅ BEKOSTNING AV ENKELT INDIVIDETS 

RETTIGHETER I DET ENKELTE ARBEIDSFORHOLD

 MANGLENDE REGULERINGER / LOVGIVNING SOM BESKYTTER ENKELTINDVIDET 
SOM ARBEIDSTAKER

 SVEKKEDE FAGFORENINGER / UNDERGRAVING AV KOLLEKTIVE RETTIGHETER I 
ARBEIDSLIVET

 MARKED, HVOR MENNESKER HAR BLITT EN HANDELSVARE BÅDE INNENFOR OG 
PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

 ANBUD, HVOR LAVEST PRIS ER DEN AVGJØRENDE FAKTOR

 DET OFFENTLIGE (STØRSTE INNKJØPER AV TJENESTER)
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UTVIKLINGEN….. «HANDEL MED 
MENNESKER»

 ET STERKT ØKENDE SAMFUNNSPROBLEM SOM UNDERGRAVER / ØDELEGGER 
SAMFUNNSSTRUKTURER OG BRANSJER

 MANGLENDE / SVEKKET LOVGIVNING SOM GIR DE USERIØSE OG KRIMINELLE 
STØRRE HANDLINGSROM OG «BEVEGELSESFRIHET»

 EN GJENGANGER I ULIKE SAKER HAR VÆRT ULOVLIG MIDLERTIDIGE 
ANSETTELSER. USIKRE ANSETTELSESFORHOLD ER EN AV DE VIKTIGSTE 
PRESSMIDLENE OVENFOR SÅRBARE MENNESKER 

 MANGLENDE FORSTÅELSE OG EVNE TIL Å VILLE GJENNOMFØRE TILTAK SOM KAN 
HJELPE DET ENKELTE OFFER / INDIVID TIL TROSS FOR AT 
INFORMASJONSMENGDEN OG KUNNSKAPEN ER ØKENDE

ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET
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STATUS….
HVEM ER I FRONTLINJEN….
 Ingen historier er unike….

 Vi opplever det meste og får kunnskap om forhold det vanskelig lar seg gjøre å beskrive 
med få ord.

 Vi som fagforening og andre organisasjoner opplever en virkelighet hvor mye går i gal 
retning og antall henvendelser er sterkt økende. Nærmest umulig å håndtere dette på 
en forsvarlig måte….

 Kunnskapen om menneskehandel er høyst mangelfull også i fagforeningssammenheng

 Ingen offisielle hjelpetiltak knyttet opp mot menneskehandel i arbeidslivet frem til 
2013

 Det vi opplever er bare toppen av et isfjell

 ULIKE ORGANISASJONER SOM EKSEMPELVIS SEIF (Selvhjelp for Innvandrere og 
Flyktninger), RØDE KORS (Rett til å bli sett / Når mennesker blir handelsvare), CARITAS 
(«katolske kirke»), og vi (FAGFORENINGER), opplever den samme virkeligheten, og har 
den samme virkelighetsoppfattelsen

 Erfaringsmessig har vi mye å tilføre hverandre jfr. vår kunnskap på ulike områder
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Key threats
Based on the findings of this assessment
Europol
recommends that the operational
response to serious
and organised
crime in the EU should focus
on the following
high priority threats:
• Facilitation of illegal immigration
• Trafficking in human beings
• Counterfeit goods with an impact on
public health and safety
• Missing Trader Intra Community
(MTIC) fraud
• Synthetic drugs production and polydrug
trafficking in the EU
• Cybercrime
• Money laundering
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Hvis du ikke vet hva du skal se etter – Så ser 
du det heller ikke…. 
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Sitat:

Rudolf Christoffersen (politiadvokat)

(kilde: Vårt Land 22. september 2014)

Jeg tror mørketallene er veldige høye. Særlig 
innenfor arbeidslivskriminalitet, som vi har jobbet for 

lite inn mot.

Ofre for menneskehandel !

Spesielle kjennetegn?

Hvordan indentifisere?

Det handler om å bry seg / ha interesse / 
omsorg for sine medmennesker


