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Innsatsområder

BEVIS  
Vi skal sørge for at vårt arbeid er i tråd med 
og bidrar til forskning på temaet.

BESKYTTELSE 
Frelsesarmeen ønsker å gi støtte til ofre slik at 
de kan gjenvinne sin psykiske, mentale, følelses
messige,  relasjonelle og åndelige helse.

SAMARBEID
Vi skal fortsette gode samarbeid og bygge 
nettverk for å nå våre felles mål.

MEDVIRKNING
Hvert korps (nærmiljøkirke) er en ressurs i 
 k ampen mot moderne slaveri og menneske handel. 
Vi har ofte virksomhet i lokalsamfunn og kan fange 
opp  mennesker på en måte få andre kan.

BØNN 
Dette er en kjerneverdi i vårt arbeid mot 
moderne slaveri og menneskehandel.

TILTALE  
Vi skal gi støtte til ofre når de velger å gå til 
rettsak mot sine utnyttere. Vi skal samtidig 
arbeide for at utnytterne skal bli kjent med 
oss, vårt arbeid og vår tro.

POLITIKK 
Vi skal arbeide politisk for å redusere
moderne slaveri og menneskehandel.

FOREBYGGING 
En viktig del av det forebyggende arbeidet er
undervisning og kompetansebygging om 
 moderne slaveri og menneskehandel.
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Anti-trafficking
Frelsesarmeens arbeid mot moderne 
slaveri og menneskehandel er en del 
av Frelsesarmeens internasjonale 
opp drag. Det tar utgangspunkt i – og 
utvikles i takt med – samfunns behovet 
i Norge, Island og på Færøyene. Her 
er  arbeidet tett knyttet opp mot vår 
visjon om å se, agere og reagere i 
møte med trafficking- problematikken. 
Alt arbeid som Frelsesarmeen driver 
på dette området, skal være i sam svar 
med den  internasjonale strategien 
mot  trafficking som Frelsesarmeen 
har  utarbeidet.  

2020 ble et annerledes år på mange 
måter. Frelsesarmeens arbeid mot 
menneskehandel og moderne  slaveri 
har blitt utfordret på mange  forskjellige  
nivåer, både i det praktiske og mentale. 
 Men året har også gitt oss kunnskap 

og vært en sterk påminner om 
hvordan de som er mest sårbare i 
samfunnet vårt til vanlig, opplever en 
bunnløs hjelpeløshet i tider som den 
vi har vært i, og fortsatt er inne i. 

For Frelsesarmeens arbeid mot 
menneske handel og moderne  slaveri 
var det viktigste fra første ned-
stenging i mars å jobbe for at vår 
tilstede værelse og våre tiltak i så 
stor grad som mulig skulle opprett-
holdes i en eller annen form. Dette 
 resulterte i en rask vurdering av 
hvilke muligheter vi hadde, selv 
med smitteverns restriksjoner, og vi 
kastet oss rundt for å se og gripe de 
mulighetene som fantes. Resultatet 
ble at Frelsesarmeen klarte å møte, 
bistå og ha omsorg for menneskene 
som har bedt om hjelp. 

Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel 
Petra Kjellen Brooke, konsulent 
e-post: petra.kjellen.brooke@frelsesarmeen.no 



DETTE JOBBER VI MED

Frelsesarmeen har en visjon om kunne 
se, agere og reagere i vårt arbeid mot 
menneskehandel.

SE handler om å lære hva menneske
handel er, og om hva vi kan gjøre. 

AGERE handler om de forskjellige 
tiltakene som arbeider aktivt med  

å identifisere, gi støtte til mulige ofre og 
ivaretakelse av ofre. 

REAGERE innebærer at Frelsesarmeen 
skal være en stemme sammen med 
dem som ikke ellers blir hørt i den of
fentlige debatten.

Undervisning 
I 2020 har Frelsesarmeen utviklet to 
elæringsprogrammer for å sikre at alle 
som arbeider i Frelsesarmeens lavterskel
tilbud eller i korps (nærmiljø kirker), skal 
ha en grunnleggende forståelse av hva 
menneskehandel er, og hvem som kan 
kontaktes ved mistanke. Elærings
programmene ble spesielt  utviklet med 
tanke på at mange lavterskel tilbud og 
nærmiljø kirker opp levde nye bruker
grupper og nye  problemstillinger på 
grunn av  pandemien. Elæringskursene er 
 utviklet i samarbeid med Frelsesarmeens 
medarbeider skole og er tilgjengelige for 
ansatte og frivillige.  

Deltakelse 
Frelsesarmeen har i 2020 vært en  aktiv 
bidragsyter på seminarer, webinarer og 
konferanser. Vi har bidratt på  webinarer 
og seminarer arrangert av Den inter
nasjonale organisasjon for migrasjon 
(IOM), A 21, Koordineringsenheten 
for ofre for menneskehandel (KOM) 
og øvrige interne arrangementer. Vi 
er også medarrangør av Global uke 
som når ut til alle kristne menigheter i 
Norge med informasjon om moderne 
slaveri i løpet av en uke i november.  

Materiell 
Frelsesarmeens bønnedag for ofre for 

menneskehandel ble markert på mange 
steder i Frelsesarmeen.  Materiell 
og  informasjon om arbeidet mot 
menneske handel, både i Norge og 
inter nasjonalt, ble gjort tilgjengelig for 
alle som ønsket å markere dagen.  

Samarbeid 
Frelsesarmeen har bidratt med  erfaring 
og kunnskap til undersøkelser og 
 rapporter i løpet av 2020. Bant  annet 
i Light Ups undersøkelse og i Unge for-
brukere som ble lansert i  begynnelsen 
av 2021, samt i et Internasjonalt 
forsknings prosjekt om tvangsarbeid 
som blir gjennomført av Universitet i 
Dublin.  

Vår koordinator Petra K. Brooke 
har gjennom hele året vært en del 
av Utenriks departements eksterne 
ressurs gruppe som utarbeider en 
strategi for bekjempelse av moderne 
slaveri. Hensikten med strategien er å 
knytte arbeidet mot moderne slaveri 
tettere opp mot det øvrige utvikling s    
politiske arbeidet. Koordinatoren har 
 sammen med Frelsesarmeens  inter 
nasjonale avdeling bidratt med kunn
skap fra det internasjonale  anti 
traffickingarbeidet og erfaring fra våre 
prosjektarbeid i  utviklingsland.  

SE – UNDERVISNING, DELTAKELSE, 
MATERIELL OG SAMARBEID 
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KVINNE

Slumstasjonen i Oslo
Slumstasjonen i Oslo har hele 2020 
gitt akutt hjelp i form av klær, mat 
og veiledning til mennesker som har 
hatt behov for hjelp. Pandemien har 
bidratt til at Slumstasjonen har hatt 
en kraftig økning av gjester, og opp
gaven har til tider vært overveldende. 
Slum stasjonen deler Frelsesarmeens 
 generelle  bekymring for at man i denne 
situasjonen ikke har klart å ivareta eller 
identifisere mange av dem som er 
mulige ofre for menneskehandel. 

I løpet av året har Slumstasjonen 
fattet noen mistanker om mulige ofre 
for menneskehandel. Utfordringer 

med å identifisere nylig ankomne 
 migranter som kom til Frelsesarmeen 
oppsto  fordi de gjerne kom til oss før 
 karantenens utløp. De hadde behov 
for akutt hjelp, og for å fortelle om 
den vanskelige  situasjonen de var i. En 
kvinne som var lovet arbeid i Norge, og 
som følte seg lurt og hadde fått dårlige 
og meget trange boforhold, var blant 
dem som kom til Slumstasjonen for å 
få hjelp. Da kvinnen ikke hadde vært i 
karantene, tilsa smittevernregler at hun 
ikke kunne komme inn for en lengre 
samtale.  Kvinnen fikk hjelp til mat, men 
har ikke kommet tilbake siden.

En annen bekymring er de man 
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ikke har sett i løpet av pandemiåret 
2020. Tidligere har mulige bakmenn 
 kommet med nyankomne migranter 
for å  registrere dem hos oss, slik at de 
kan få hente mat på Slum stasjonen. 
Da blir de lagt merke til ettersom det 
er de mistenkte bakmennene som 
har  kontroll på pass og D nummer 
tilhørende de nyankomne. Denne 
 gruppen har vi ikke sett i løpet av 2020 
i samme grad. Det samme gjelder 
mindre årige fra Romania som kom 
sammen med andre voksne. Dette var 
en gruppe Slumstasjonen samarbeidet 
med Politiets menneskehandelgruppe 
om å identifisere, men som ikke har 
kommet innom Slumstasjonen i samme 
omfang som tidligere.

Våren 2020 hadde man en økning 
blant arbeidsmigranter som tidligere 
hadde hatt ordnede forhold i Norge, 
men som nå hadde mistet arbeidet. 
Denne gruppen var ikke stor, men ble 
lagt merke til og forholdene for disse 
migrantene var vanskelige. En annen 
gruppe vi så mye til, var utvekslings
studenter uten rettigheter til dagpenger, 
og som hadde mistet sine deltidsjobber. 
Disse to gruppene var sårbare for ut
nyttelse og økt bruk av svart arbeid.

Brexitavtalen har ført til at arbeids
migranter som før arbeidet og bodde i 
Storbritannia, nå har valgt å reise blant 
annet til Norge. Denne gruppen for
ventes å øke i året som ligger foran. 

Migrasjonssenteret
Frelsesarmeens migrasjonssenter er et 
lavterskeltilbud rettet mot utenlandske 
borgere med begrensede rettigheter 
i Norge. Migrasjonssenteret har et 
helhetlig, behovsorientert tilbud som 
tilpasser tiltakene etter en målgruppe 
som er vanskelig å nå. Målet med til
budet er å bistå på flere områder sam

tidig, slik at besøkende kan få hjelp når 
de tar kontakt. Vi gir nødhjelp, som til
gang til mat og  sanitære fasiliteter, og 
har en omfattende råd og veilednings
tjeneste, i tillegg til selvhjelpsaktiviteter. 
Veien fra fattigdom og hjemløs het til 
arbeids utnyttelse er kort, og vi ser 
derfor på dette som et kritisk fore
byggende tiltak.



Som følge av situasjonen som oppstod 
etter at covid19 ble påvist i Norge 
i mars 2020, har også Migrasjons
senteret måttet omstille  virksomheten. 
Vi har redusert antall dager hvor vi 
tilbyr nødhjelp på grunn av strenge 
smitteverns tiltak, men også fordi 
 behovet er mindre ettersom mange 
bostedsløse forlot landet  mellom mars 
og mai. I stedet har vi opplevd en særlig 
stor økning av  henvendelser for råd og 
veiledning. Det viste seg fort at mange 
som trodde da hadde ordnede arbeids
forhold, faktisk ikke hadde det. Mange 
fikk beskjed da de mistet jobben, at de 
likevel ikke har krav på ytelser fra NAV, 
fordi det viser seg at arbeidsgiver aldri 
innrapporterte inntekten deres. Flere 
enn før har derfor fått omfattende 
hjelp av oss fordi de har havnet i en 
meget  vanskelig situasjon som følge 
av  uryddige arbeids forhold. I 2020 
registrerte  Migrasjonssenteret totalt 
4191 råd og veilednings avtaler. 721 av 
samtalene (fordelt på 184  individuelle 
 personer) involverte en eller annen 
form for arbeids kriminalitet. I løpet 
av 2020 har vi avdekket 98 tilfeller 
av forskjellige  former for arbeidslivs
kriminalitet. 

Migrasjonssenteret erfarer at 79 % 
av de som henvender seg til oss, 
trenger langvarig oppfølging. Vi sam
arbeider tett med advokatfirmaer i 
Oslo for å gi brukerne best mulig opp
følging, og ser i økende grad  positive 
resultater av sakene vi har løftet til 
lønns inndrivelse, lønnsgarantifondet, 
rettsmekling og Forliksrådet. I 2020 
ble 62 personer henvist av Migrasjons

senteret til bistands advokater og får nå 
 omfattende juridisk bistand på arbeids
relaterte områder.

En av aktivitetene vi har er selvhjelps
grupper. Formålet med disse er å opp
lyse om rettigheter og muligheter i 
Norge, samt forhindre isolasjon og 
hjelpe med å skape nettverk og  utveksle 
erfaringer. Ved hjelp av flerspråklige 
advokater, rådgivere, eksperter og 
kirkeledere ønsker vi å vise til gode 
rollemodeller og å bygge en følelse 
av samfunnstilhørighet. Som følge av 
strenge smittevernreglene måtte  disse 
aktivitetene settes på pause i store 
 deler av 2020. Men vi opplever at både 
brukere og ansatte ønsker å fortsette 
med disse aktivitetene så raskt det lar 
seg praktisk gjennomføre igjen.

6 menn og 1 kvinne fra Øst Europa 
ble henvist til Frelsesarmeens safehouse 
Filemon. De bodde på tiltaket i en kort 
avklarings periode mellom 1–2 uker.  
6 valgte å reise hjem og 1 reiste hjem 
med IOM etter å ha blitt  identifisert 
som offer for tvangsarbeid. Av disse 
7,  arbeidet 6 i landbrukssektoren og  
1 i  bygningsbransjen. I tillegg ble det i 
2020  identifisert 1 person som offer 
for menneskehandel etter å ha blitt 
henvist til Barnevernet i 2019, dette 
var en mindreårig mann fra  Romania. 
 Migrasjonssenteret gjennomførte også i  
samråd med bistandsadvokater om
fattende kartleggingssamtaler av 8 
 personer. Det ble vurdert at 3 av 
 disse har grunnlag til å være ofre for 
menneske handel og vi har anmeldt 
dette til politiet, etterforskning fort
settes i 2021. Av disse var 7 menn, 
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1 kvinne, alle fra Polen. 4 jobbet i 
bilvaskings bransjen og 4 i bygnings
bransjen. 

Vi har også i løpet av 2020 hatt en 
stor økning i polsktalende  brukere 
med mer komplekse behov med økt 
 vei ledning og oppfølging. Her avdekker 
vi mye arbeidslivs kriminalitet som 
blir  rapportert til Akrimsenteret. 
Migrasjons senteret har i 2020 gitt 

 informasjon om assistert retur. Det 
er opprettet et spesielt tiltak rettet 
mot polsktalende arbeids innvandrere 
i Norge for å drive råd og vei ledning 
til personer rammet av  covid19 
 restriksjoner, noe som gjør at vi har fått 
enda bredere kontaktflate med uten
landske borgere i Norge.



Fengselsarbeidet
Frelsesarmeens fengselsarbeid har vært 
uavbrutt til stede i norske fengsler  siden 
1920, og besøker jevnlig innsatte over 
hele landet. Fengselskapellanene våre 
møter dem med praktisk og  åndelig 
støtte, og en del av oppgaven deres 
er også å identifisere mulige ofre for 
menneske handel.

Tilbudet om besøk og kontakt 
med fengselskapellan gis til alle inn
satte, uavhengig av deres tro, etnisitet, 
kjønn, legning, språk eller bakgrunn 
for straffegjennomføringen. Ved at 
Frelsesarmeen ikke bare er til stede 
inne i fengslene, men også utenfor, kan 
kapellanene bistå med å skape kontakt 
med den innsattes familie og arbeide 
for gode overganger til livet utenfor.

Målgruppen for Frelsesarmeens 
fengselsarbeid er innsatte i  norske 
 fengsler som ønsker hjelp under 
varetekt, straffegjennomføring, i 
løslatelses fasen og tiden etter.  Arbeidet 
retter seg både mot norske og uten
landske innsatte, samt mot både  kvinner 
og menn. I dag dekker tilbudet store 
deler av  landet og Frelsesarmeen har 
kapellaner blant  annet i Oslo,  Bergen, 
Kongsvinger, Halden og Stavanger. 

Året 2020 har betydd at flere 
av Frelsesarmeen sin virksomhet i  
 fengslene er satt på vent. Dette har 
vært  utfordrende for arbeidet med 
 identifisering av antatte ofre for 
menneske handel. Frelsesarmeen har 
ikke kunnet være til stede i  fengslene 
som er mest aktuelle for anti trafficking
arbeidet. Det gjelder særlig fengslene 

Kongsvinger G, Kongsvinger lav og høy 
sikkerhet, Ravneberget og  Bredtveit. 
Frelsesarmeen er veldig bekymret 
for hvor mange nye innsatte som har 
trafficking historikk, og som ikke har 
fått anledning å dele sine historier med 
oss eller be om hjelp. 

I perioder da kapellanene ikke har 
kunne besøke fengslene, har de blitt 
omplassert i Frelsesarmeens øvrige 
lavterskeltilbud. De har bidratt i 
 arbeidet på Eiksletta i Oslo, der mange 
sårbare mennesker har søkt hjelp fra 
Frelsesarmeens mobile enhet, også 
mennesker utsatt for utnyttelse. De har 
også vært sammen med Frelsesarmeen 
slumstasjon og støttet dem i deres 
 arbeid med sårbare mennesker som 
har opplevd å stå uten jobb, mat og 
penger. Dette har gitt kapellanene en 
mulighet å bruke sine evner til samtale 
og identifisering på andre arenaer, noe 
som har vært veldig verdifullt og som 
har bidratt til at vi har kunne avdekke 
situasjoner hvor personer er blitt 
 utnyttet.  Avklaring i disse sakene har 
skjedd i samarbeid med Migrasjons
senteret og Safe House  Filemon, 
et sam arbeid som også har styrket 
den  interne samhandlingen mellom 
 enhetene i Frelsesarmeen.

I november 2020 var det en kort 
periode mulig å gå på besøk i  fengslene, 
og i denne tiden ble det avdekket  
1 person som var utsatt for tvangs
kriminalitet. Personen fikk assistanse og 
hjelp i sin sak før han ble sendt ut av 
landet.
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MANN

Safe House Filemon
Filemon er Frelsesarmeens botilbud 
for menn over 18 år som er ofre for 
tvangs arbeid og/eller tvangs tjenester. 
Tiltaket er finansiert av Justis og 
beredskaps departementet. Mennene 
som kommer hit, får tilbud om trygg 
bolig, bistand i saken sin opp mot 
 offentlige myndigheter, arbeidstrening 
gjennom Fretex, aktiviteter som gate
fotball – og motivasjonssamtaler. 

Filemon har siden mars 2020 hatt 18 
beboere: 5 av dem har hatt refleksjons
opphold og utvidet refleksjonsopphold, 
de øvrige 13 har hatt avklaringsopphold 
med varierende lengde. 

Filemon har kapasitet til 4  reflektanter 
og har 3 plasser for avklaring. Totalt har 
vi plass til 7 personer på huset.

På Safe House Filemon ikke covid19 
situasjonen påvirket antallet beboere 
eller henvendelser. Etterspørselen har 
vært lik som de foregående årene. Når 
det gjelder inntak, har dette vært enda 
nøyere planlagt for å redusere mulig 
smitte og beskytte nåværende  beboere 
og ansatte. Dette har medført en noe 
lengre responstid fra henvendelsen 
kommer til inntaket skjer. Samtidig 

har inntakene vi har hatt, skjedd uten 
store utfordringer. Filemon har  kunnet 
tilby de som er i målgruppen for til
taket en plass i hele 2020, fordi antall 
 henvendelser har vært håndterbare og 
utfordringer med karantene har løst 
seg med de fasilitetene vi har å tilby, 
enten fordi de har vært i karantene 
der de kom fra, eller fordi det har vært 
mulighet til å gjennomføre karantene 
på Safe House Filemon.

For fortsatt å kunne opprettholde 
en hemmelig adresse for Filemon – og 
slik ivareta sikkerheten til våre beboere  
– har vi prøvd å gjennomføre avklaring 
på en ekstern lokasjon.

De fleste som kommer til oss, har 
et mål om å få seg jobb. Dette gjelder 
 enten det er beboere som har status 
som reflektanter eller personer på 
avklaring. Dette har vært målet før 
pandemien og er det også nå,  under 
covid19. Vi erfarer at målet om jobb 
absolutt har blitt mer krevende for 
den enkelte det siste året. Sårbare 
 migranter rammes i aller høyeste 
grad. Hindringer som språk, tilgang 
til og forståelse for teknologien i vårt 
samfunn, liten formell kompetanse og 
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 utdanning, mangel på personnummer, 
bankkonto eller en adresse/ bosted 
har alltid vært der. Covid19 har for
verret situasjonen ytterligere fordi det 
blir vanskeligere å møte opp fysisk på 
en arbeidsplass for å levere CV eller 
lage avtaler med en potensiell arbeids
giver. Ikke minst er mange av de yrkene 
som disse personene blir rekruttert til, 
de som rammes mest av nedstenging, 
oppsigelser og permitteringer. 

Gjennom Filemon kan man få praksis
plass på Fretex og andre tiltak. Her 
kan man opparbeide seg kompetanse 
om det norske arbeidslivet og få en 
 referanse ut mot ordinært arbeidsliv. 
Dette har på mange måter vært en 
hjørnesten i vårt tilbud. Også på Fretex 
erfarer vi at det har blitt vanskeligere  
å få plass på grunn av nedstengning 
eller  redusert drift. 

I 2020 har det tatt lengere tid å få svar 
på søknad om refleksjon og respons fra 
enkelte politidistrikt til UDI. Noe som 
tidligere tok 3–4 uker å få svar på og 
iverksettelse for å få bistand til å reise 
hjem, har nå blitt en prosess som nå 
kan ta lengre tid. Der det tidligere var 
oppmøte fysisk for å levere en søknad 
eller få bistand fra det offentlige, er det 
nå mye som er digitalt. Uten tilgang til 

teknologi og/eller kunnskap om dette, 
rammes man hardere.

I løpet av året har SørØst politi
distrikt tatt flere henvendelser til 
oss i aktuelle saker. Også gjennom 
Menneskehandel gruppa i Oslo har vi 
hatt saker hvor det har vært behov for 
samarbeid. Her opplever vi at det er 
kort og rask vei til dialog og kontakt. 
Arbeidstilsynet tok kontakt i forkant 
av et tilsyn for å høre om vi hadde 
 kapasitet til tre personer. Det opp
leves som positivt at de vet om oss og 
benytter oss. ROSA, Caritas, Kirkens 
Bymisjon og Frelsesarmeens øvrige 
lavterskel tilbud er også i år de som 
har  formidlet  kontakt i aktuelle saker. 
I år har vi også knyttet til oss  kontakt 
med «Såpa  bilpleie» som  driftes av 
Frelsesarmeens rusomsorg. Dette 
sam arbeidet har vært begrenset, men 
en person fra Filemon har hatt svært 
 nytte og glede av tilbudet. 

Henvendelser om fysisk undervisning 
og informasjon har i år naturlig nok blitt 
redusert. Også her har Teams blitt en 
naturlig plattform. Når journalister og 
studenter fra ulike utdannings sektorer 
har tatt kontakt med oss har vi til
rettelagt for digitale møter.

BEBOERE 2020:



Anti-trafficking arbeid i Bangladesh 
Siden 1995 har Frelsesarmeen  drevet et 
arbeid for å jobbe imot  seksuell  utnyttelse, 
menneskehandel,  prostitusjon og over
grep i hjemmet i Old Dhaka i Bangla
desh. Det overordnede målet er å fore
bygge overgrep og utnyttelse av utsatte 
 kvinner, og å hjelpe sårbare kvinner ut av 
 prostitusjon. Gjennom Frelsesarmeens 
nærmiljøsenter i Old Dhaka tilbys 
rådgivnings tjenester, yrkesopplæring, opp 
læring i foreldre ferdigheter,  bevisst 
gjøring om menneske rettigheter, og  
helse opplæring og hen visninger.  Prosjektet  
er også tilknyttet Others, Frelses
armeens konsept for rettferdig handel, 

og gir noen kvinner muligheten til å bli 
faste produsenter for Others. 

Covid19 vanskeliggjorde anti 
traffickingarbeidet i 2020. Det var 
ikke lov å drive oppsøkende arbeid 
i lokal samfunnet. Bevisstgjøring om  
menneske rettigheter, menns vold i 
hjemmet, og arbeid blant barn og unge 
kunne ikke gjennomføres som plan
lagt på grunn av covidrestriksjoner. 
Dhaka var fullstendig stengt ned i en 
lang  periode, og nærmiljøsenteret var 
stengt fra mars til juni, men klarte å 
holde åpent ellers og hjelpe kvinnene 
som var på senteret.

Anti-trafficking-arbeid 
på Island 2020 
Frelsesarmeen på Island har på lik linje 
med Frelsesarmeen i Norge arbeidet 
med praktisk og akutt nødhjelp i løpet av 
2020 på grunn av covid19 pandemien. 
Mange mennesker har trengt hjelp, 

også migranter. Frelsesarmeen har 
sammen med andre organisasjoner 
møtt og ivaretatt mennesker, deri
blant mulige ofre for menneskehandel. 
Frelsesarmeens fokus har vært  praktisk 
nødhjelp og andre organisasjoner 
og statlige myndigheter har bidratt 
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KVINNER VAR MED I SELVHJELPSGRUPPER

KVINNER FIKK KUNNSKAP OM COVID19 OG TIL
GANG PÅ ENKELT UTSTYR SOM SÅPE, HÅNDSPRIT 
OG MUNNBIND

KVINNER MØTTES I SMÅGRUPPER UKENTLIG FOR 
Å SNAKKE OM TING SOM OPPTAR DEM I ET TRYGT 
MILJØ

med spesialisert hjelp. Frelsesarmeen 
har en representant i arbeidsgruppe 
i Justis departementet som jobber 
med utforming og  redigering av ny 
menneskehandel lov som ble lagt fram 
i april 2021. Denne gruppen møtes 

4–6 ganger om året. Frelsesarmeen 
på  Island møter mange sårbare 
 migranter og har en høy  bevissthet på 
 identifisering og henvisning til hjelp for 
ofre for menneske handel.



Frelsesarmeens arbeid mot moderne 
slaveri og menneskehandel har for
pliktet seg til FNs bærekraftsmål og 
jobber målrettet slik at vi kan bidra til 
en utryddelse av all menneske handel. 
 Relevante bærekraftmål vi særlig 
 fokuserer på er nr. 1: Å  utrydde fattig
dom (se illustrasjon for alle bærekrafts
målene). Målene 4 og 8–12 er også 
 aktuelle for arbeidet. Hvis alle disse 
målene nås, vil mye av både etter
spørsel og infrastruktur for menneske
handel bli redusert, og dette vil igjen 
føre til at færre blir ofre. Frelsesarmeen 
engasjerer seg og jobber aktivt med: 

• Arbeid mot fattigdom både i 
Norge og internasjonalt 

• Politisk påvirkningsarbeid for å 
styrke utenlandske arbeideres 
rettigheter i Norge og inter
nasjonalt 

• Rettferdig og etisk handel via 
konseptet «Others» 

• Bevisstgjøringskampanje på tvers 
av Frelsesarmeen i Europa rundt 
salg og kjøp av slaveriutsatte 
 varer og tjenester 

• Frelsesarmeen har en fast plass 
som lobbyaktivist i FN ved  Social 
Justice Commission i New York. 
Et av de temaene som man 
 prioriterer i arbeidet der, er 
 antitrafficking.

BÆREKRAFTSMÅLENE 
OG ARBEID MOT MODERNE SLAVERI 
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I løpet 2020 har Frelsesarmeen levert 
flere høringssvar. Lov om støtte til fri 
rettshjelp, om straffansvar for lønns
tyveri og økt strafferamme ved brudd 
på bestemmelser i arbeidsmiljøloven 
mv og innføring av krav om at lønn 
skal betales via bank samt Åpenhet om 
leverandør kjeder. 

Frelsesarmeen har også bidratt med 
kunnskap om menneskehandel og 
moderne slaveri inn i NORADs k am

panje for å belyse bærekraftsmålene. 
Debatter, samtaler og dialog 

rundt politiske føringer, fordelings
politikk og internasjonale forhold er 
 aktiviteter Frelsesarmeen  ønsker å 
bidra til. Frelsesarmeen erfarer at 
politisk  engasjement kan bidra til 
bedre  strukturer som gjør at ofre for 
menneske handel, og mulige ofre, både 
sikres bedre rettigheter og et bedre liv, 
noe som er en stor del av arbeidet.

REAGERE – FRELSESARMEEN ØNSKER Å VÆRE 
EN STEMME SAMMEN MED DEM SOM IKKE 
FÅR SIN STEMME HØRT I DEN OFFENTLIGE 
DEBATTEN
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