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SAMARBEID
Vi skal fortsette gode 
samarbeid og bygge 

nettverk for å nå våre
felles mål.

FOREBYGGING 
En viktig del av

det forebyggende
arbeidet er

undervisning og 
kompetansebygging 
om moderne slaveri 
og menneskehandel.

PREVENTION PROTECTION PROSECUTION

POLICY PARTICIPATION PRAYER PROOF

PARTNERSHIP

PREVENTION PROTECTION PROSECUTION

POLICY PARTICIPATION PRAYER PROOF

PARTNERSHIP

PREVENTION PROTECTION PROSECUTION

POLICY PARTICIPATION PRAYER PROOF

PARTNERSHIP
Innsatsområder

MEDVIRKNING
Hvert korps 

(nærmiljøkirke) er en 
ressurs i kampen mot 
moderne slaveri og 
menneskehandel. Vi 
har ofte virksomhet i 
lokalsamfunn og kan 
fange opp  mennesker 
på en måte få andre 

kan.

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.

BESKYTTELSE 
Frelsesarmeen ønsker 
å gi støtte til ofre slik 
at de kan gjenvinne 
sin psykiske, men

tale, følelses messige, 
 relasjonelle og ånde

lige helse.

POLITIKK 
Vi skal arbeide 

politisk for å redusere
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 ut
vikles i takt med – samfunnsbehovet 
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 samsvar 
med den internasjonale strategien mot 
 trafficking som Frelsesarmeen har ut-
arbeidet. I denne strategien finnes det 
en ut videlse av FNs fire P-er:  Protection, 
Prevention, Prosecution og Partnership. 
I Frelsesarmeen har dette blitt til åtte 
innsatsområder som er styrende for 
vårt arbeid.

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

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

BØNN 
Dette er en kjerneverdi i vårt arbeid mot 
moderne slaveri og menneskehandel.
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DETTE JOBBER VI MED

SE

Alle som arbeider i Frelsesarmeens 
sosiale arbeid enten i lavterskeltilbud 
eller i korps (nærmiljøkirker), skal ha 
en grunnleggende forståelse av hva 
menneske handel er og hvem som kan 
kontaktes ved mistanke. I 2019 har 
dette vært en viktig del av arbeidet, og 
det er gjennomført undervisning både 
internt i organisasjonen og eksternt.

I tillegg til dette er Frelsesarmeen 
med arrangør av Rettferdskonferansen 
som har ca. 300 deltakere, og hvor 
moderne slaveri er på programmet. 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.

Også i 2019 ble det sent ut bønne
dagsmateriell i forbindelse med den 

inter nasjonale bønnedagen for ofre for 
menneskehandel i slutten av  september. 
Dette materiellet kan brukes av korps 
og institusjoner i Frelsesarmeen for å 
lære mer om tematikken.

I 2019 er det gjennomført samtale
grupper om tvangsarbeid i regi av 
Frelsesarmeen. Denne gruppen består 
av deltakere fra arbeidskriminalitets
sentere (Akrim), Arbeidstilsynet, NAV 
Human Trafficking Support Oslo, KOM, 
AF Bygg, NHO, Politiets menneske
handel gruppe, LO, Arbeidsmanns
forbundet og Frelsesarmeen. I denne 
gruppen diskuteres aktuelle tema inn
for tematikken tvangsarbeid og målet 
er å styrke samarbeid og læring på 
kryss av enheter og tiltak.

– HANDLER OM Å LÆRE OSS HVA MENNESKEHANDEL ER, 
OG HVA VI KAN GJØRE.
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MENNESKER ER NÅDD 
MED UNDERVISNING 

OM TRAFFICKING

SAMTALEGRUPPER OM 
TVANGSARBEID ER 

GJENNOMFØRT

FAGDAGER OM 
TVANGSARBEID ER 

GJENNOMFØRT



Slumstasjonen i Oslo:
Slumstasjon er et lavterskeltilbud for alle 
som befinner seg i vanskelig  økonomisk 
situasjon i Oslo. Vi hjelper mennesker 
med mat, klær, samtaler og veiledning, 
opplevelser og aktiviteter for barn 
og voksne samt norskopplæring på  
ulike nivåer.

I perioden fra september 2019 til 

desember 2019 har vi registrert åtte 
mistanker om mulig menneske handel 
her på Slumstasjonen. Seks av dem 
er menn, og to saker omhandler flere 
 kvinner og en mindreårig gutt (på 17 år). 
Vi ser både mulige ofre og bakmenn.

Disse menneskene kommer fra  Polen 
(3), Bulgaria (2), Ukraina, Litauen og 
 Finland.

AGERE 
– HANDLER OM DE FORSKJELLIGE TILTAKENE SOM ARBEIDER 
AKTIVT MED Å IDENTIFISERE, GI STØTTE TIL MULIGE OFRE 
OG IVARETAKELSE AV OFRE.

I 4 CASER HADDE VI SAMARBEID MED 
FRELSESARMEENS MIGRASJONSSENTER I OSLO 
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FOR SOSIAL DUMPING

PERSONER VAR 
 REGISTRERT UTNYTTET 

TIL TVANGSARBEID

TILFELLER BLE 
 POLITIANMELDT

ALLE FIKK VEILEDNING OG NØDHJELP



Migrasjonssenteret:
Frelsesarmeens migrasjonssenter mot  
tok i 2019 støtte fra Justis og bered
skaps departementet for å styrke ar
beidet med å forebygge og avdekke 
menneske handel. Migrasjonssenteret er  
et kontaktsenter for sårbare uten
landske borgere med begrensede 
 sosiale rettigheter. I 2019 har senteret 
hatt totalt 11 900 besøk, hvorav fler
tallet av gjestene er fra EØS områder, i 
hovedsak fra Romania,  Polen og russisk
talende fra baltiske land, der 74,95 % er 
menn og 25,05 % er  kvinner. Gjennom
snittsalderen er 47 år.

Totalt ble det gjennomført 1640 
veiledningsmøter. Senteret har fokus på 
bistand til brukere som ble utsatt for 
farlige arbeidsforhold i useriøse uten
landske firmaer hvor det ble observert 
grove brudd på regelverket. Gjester 
som har blitt utnyttet oppmuntres alltid 
til å anmelde brudd på regelverket som 
de har blitt utsatt for. Vi har sendt tips 
til Akrim, de fleste tipsene gjelder uten
landske arbeidsgivere. Vi har laget en 
«høyrisikoliste» slik at vi advarer brukere 

om kriminelle/useriøse arbeids givere. Vi 
har også opparbeidet godt sam arbeid 
med 12 advokater, blant  annet Brynjulf 
Risnes, Lippestad Advokat firma og LOs 
lønnsinndrivelses team. De har hjulpet 
43 av senterets gjester med sending av 
over 13 krav på lønn, konkursbegjæring 
av to firmaer, rettsmekling i Forliks
rådet, godkjenning av yrkesskader og 
mye mer.

Senteret har selvhjelpsgrupper 
rettet mot polske og russisk talende 
besøkende. Formålet ved selv hjelps
grupper er å utveksle erfaringer, myndig  
gjøring, bygge felleskap og øke kunnskap 
om arbeidslivets lover og regler. Det 
gjøres ved å invitere bistands advokater 
og ressurs personer som underviser. Vi 
har også en digital oppsøkende patrulje 
(DOP) opp mot disse gruppene, slik at 
vi kan henvise og informere arbeids
innvandrere på sosiale medier. Målet 
av DOP er å  dokumentere arbeidsliv
kriminalitet og å jobbe for å synliggjøre 
omfanget av problemet.
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TIPS SENDT TIL AKRIM

BRUKERE HAR FÅTT 
HJELP MED LØNNSKRAV

SAKER DER DIGITAL 
OPPSØKENDE PATRULJE 
BLE KONSULTERT
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DELTAKERE I POLSK 
SELVHJELPSGRUPPE 
I GJENNOMSNITT PER GANG

DELTAKERE I RUSSISK 
SELVHJELPSGRUPPE 
I GJENNOMSNITT PER GANG



Safe House Filemon:
Filemon er Frelsesarmeens botilbud for 
menn over 18 år som er ofre for tvangs
arbeid og/eller tvangstjenester. Tiltaket 
er finansiert av Justis og beredskaps
departementet. Mennene får tilbud om 
trygg bolig, bistand i saken sin opp mot 
offentlige myndigheter, arbeidstrening 
gjennom Fretex, aktiviteter som gate
fotball og motivasjonssamtaler. Filemon 
har per i dag fem plasser til reflektanter* 
og to plasser til avklaringsopphold*.

Identifisering av ofre skjer gjennom 
samtaler og kartlegging. Disse er hen
vist fra samarbeidspartnere. I 2019 inn
gikk Filemon en samarbeidsavtale med 
Human Trafficking Support Oslo (Nav 
Grünerløkka). Denne avtalen gjør at 
man kan bistå med bosted og basis
behov i avklaringsperioden, ved behov.

Personalet ved Filemon tilbyr infor
masjon  og undervisning, dette som et 
ledd i det forebyggende arbeidet mot 
menneskehandel.
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PERSONER HAR 

BODD PÅ FILEMON I 
 REFLEKSJONSORDNINGEN

VAR IDENTIFISERT 
SOM OFRE, MEN HAR 
VALGT Å RETURNERE 

TIL HJEMLANDET

HAR BODD DER I EN 
AVKLARINGSPERIODE

*Reflektant er en person som har søkt og fått 
innvilget en refleksjonsperiode, dvs. en begren
set oppholdstillatelse for mulige ofre for men
neskehandel.

*Avklaringsopphold er når henvisende instans 
ikke er sikker på statusen til personen som er et 
mulig offer for menneskehandel. Man får da inn
vilget opphold mens man søker å få en avklaring 
på dette.



Fengselsarbeidet:
I 2019 hadde Frelsesarmeen flere saker 
fra forskjellige land hvor disse handlet 
om prostitusjon, tvangsekteskap og 
blandet utnyttelse. Det dreide seg om 
flest kvinner. Fire saker er fra Trandum 
og to fra Kongsvinger fengsel.

Vi ser at halvparten av mennesker vi 
møter, har opplevd menneskehandel i 
andre land, og at de kom til Norge for 
å søke om beskyttelse her.  Forholdene 
undersøkes ikke videre av norske 
myndig heter, men i to av tre saker vi 
møter, bekrefter våre samarbeids
partnere i utlandet at disse menneskene 
tidligere har blitt utsatt for slaveri. Vi er 
svært bekymret for at mennesker med 

menneskehandelhistorikk sendes ut 
av Norge uten nødvendig tilbakeføring 
og omsorg, og med dette utsettes til 
retrafficking eller til fare for deres liv.

I flere tilfeller måtte vi bruke vårt re 
integrerinsprogram «Safe Way Home» 
for å hjelpe de som ble utvist fra Norge 
med situasjonen i hjemlandet.

I 2019 så vi at «Spaniaruten» 
 dominerte, og at det var en ny bølge 
av spansktalende mennesker fra Latin
Amerika. Det ble også lagt merke til 
at det var en bølge at transpirasjoner, 
men veldig ofte var det umulig å avklare 
situasjonen siden deres tid på f.eks. 
Trandum var veldig kort.
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OFRE FOR 
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OFRE FOR MENNESKE

HANDEL, BLANDET 
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I løpet 2019 har Frelsesarmeen bi
dratt inn i regjeringens nye bistands
strategi med fokus på moderne slaveri. 
Frelsesarmeen har også levert hørings
svar på «Forslag om endring i utlendings
forskriften» og har sammen med Røde 
Kors, Kirkens Bymisjon og ROSA vært i 
flere møter med politikere for å beskrive 
de perspektivene som er viktige ut fra et 
menneskehandelsperspektiv.

Vi har samarbeidet med VID viten
skapelige Høgskole om en forsknings
rapport om de mennene som har bodd 
på Filemon og den juridiske forståelsen 
av disse sakene. Denne rapporten ble 
lansert i januar 2020.

Frelsesarmeen i Norge, Island og 
Færøyene har også representanter i 

både det europeiske og internasjonale 
styret for antitrafficking i Frelsarmeen, 
og har gjennom dette vært med og 
legge fram saker for både Europa 
parlamentet og FN.

I 2019 ble det gjennomført en 
 annonsert kampanje på sosiale  medier 
(Facebook og Instagram) med mål om 
å bevisstgjøre mennesker om deres 
 holdning til å kjøpe (for) billige  tjenester 
innen temaene håndverker tjenester, 
rengjøring, skjønnhetspleie og bilvask. 
Også prostitusjon var et tema. Denne 
kampanjen en del av en felles anti human 
traffickingkampanje for Frelsesarmeen i 
Europa. I løpet av tre år skal alle land 
i Europa ha gjennomført den samme 
kampanjen.

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



Anti-trafficking-arbeid på Island 2019
I 2019 startet Frelsesarmeen arbeid 
mot trafficking på Island.

Det ble arrangert fagdag i mai 2019 
med over 50 frammøtte fra mange 
ulike aktører som allerede jobber mot 
trafficking i landet. Petra Kjellen Brooke 
og Leif Tore Solberg fra Frelsesarmeen 
i Norge var hovedtalere, og i tillegg del
tok og bidro islandske myndigheter.

I 2019 fikk Hjørdis  Kristiasndottir, 
offiser og kontaktperson for anti 
traffickingarbeidet vårt på Island, 
plass i samarbeidsgruppe innen for det 
 islandske justisdepartementet som 
 jobber med nye retningslinjer for anti 
trafficking på Island. Kristiansdottir 
sitter også i en forebyggingsgruppe 
sitter i en fore byggingsgruppe hvor 
Frelsesarmeen kan bidra med mye 
globalt.

I 2019 fikk Frelsesarmeen på  Island 
direkte kontakt med to ofre for 

menneske handel. Den ene hadde 
 allerede fått asyl i Italia hvor hun  hadde 
vært solgt til prostitusjon. Islandske 
myndigheter lyttet ikke til hennes 
 historie, så hun ble sendt tilbake  igjen. 
Sammen med Frelsesarmeen i  Italia 
kunne vi da finne et trygt sted til henne 
med oppfølging. Dårlig økonomi i 
 Italia gjorde at Frelsesarmeen i Norge, 
 Island, Færøyene betalte for oppholdet 
hennes. Et annet offer for menneske
handel, som er fra Nigeria, venter 
fortsatt på svar fra UDI på Island. En 
sak med mulige offer for tvangsarbeid 
(menn) var vi innom oss, men myndig
hetene responderte for sent til at vi fikk 
tak i ofrene i tide.

Det har ikke vært noe konkret arbeid 
for å opprette et Safe House i 2019, 
og det er usikkert om myndighetene 
på Island kan agere på dette før sam
arbeidsgruppen leverer sine resultater i 
løpet av 2020.



Anti-trafficking-arbeid i Den 
Demokratiske Republikken Kongo 
Siden 2006 har Frelsesarmeen i Norge, 
ved seksjon for internasjonal utvikling, 
og Den Demokratiske Republikken 
Kongo (DRC) samarbeidet om et 
 arbeid rettet mot prostituerte  kvinner. 
På grunn av en mangeårig konflikt øst i 
Kongo trekker mennesker mot hoved
staden, Kinshasa, i håp om å få seg en 
jobb. Fattigdommen er stor, og mange 
unge jenter utsettes for menneske
handel. Noen tvinges ut i  prostitusjon 
av familiemedlemmer for å bidra til 
 familiens livsopphold.  Prosjektets 
hoved mål er  å bidra til å redusere 
utbredelsen av kjønnsrelatert vold og 
diskriminering, og tilby en vei ut av 
prostitusjon.  
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PERSONER NÅDD MED INFORMASJON 
OG OPPLÆRING OM KVINNERS OG 

BARNS RETTIGHETER I 2019

KVINNER SOM HAR LYKTES MED 
Å KOMME SEG UT AV PROSTITUSJON 

VED HJELP AV PROSJEKTET I DEN 
SISTE FEMÅRSPERIODEN 



Anti-trafficking-arbeid i Bangladesh 
Siden 1995 har Frelsesarmeen i Bangla
desh, med støtte fra Norge, drevet 
et arbeid mot seksuell utnyttelse, 
menneske handel, og prostitusjon i 
Old Dhaka i Bangladesh. Det over
ordnede målet er å forebygge over
grep og utnyttelse av utsatte kvinner, 
og hjelpe kvinner ut av prostitusjon. På 
Frelsesarmeens nærmiljøsenter i Old 
Dhaka tilbys rådgivning, lese og skrive
opplæring, yrkesopplæring, bevisst
gjøring om menneskerettigheter og 
helseopplæring. Prosjektet har også 
selvhjelpsgrupper for utsatte  kvinner 
utenfor senteret som fokuserer på 
å hjelpe dem til å kreve sine rettig
heter overfor familie, lokalsamfunn 
og myndig heter. Prosjektet er i tillegg 
tilknyttet Others, Frelsesarmeens 
 konsept for rettferdig handel.
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KVINNER HAR 
 MOTTATT 

 RÅDGIVNING I 2019

UNGE KVINNER TAS OPP ÅRLIG 
I ET TOÅRIG OPPLÆRINGS

PROGRAM VED FRELSESARMEENS 
SENTER I OLD DHAKA



Frelsesarmeens arbeid mot moderne 
slaveri og menneskehandel har forpliktet 
seg til FNs bærekraftsmål og jobber mål
rettet slik at vi kan bidra til en utryddelse 
av all menneskehandel.  

Relevante bærekraftmål vi særlig fokus
erer på er nr. 1: Å utrydde fattigdom (se 
illustrasjon for alle bærekraftsmålene). 
Målene 4 og 8–12 er også aktuelle for 
arbeidet. Hvis alle disse målene nås, vil 
mye av både etterspørsel og infrastruk
tur for menneskehandel 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 
rettig heter 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 anti 
trafficking.
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Frelsesarmeens arbeid mot  
menneskehandel og moderne slaveri

Kommandør T. I. Øgrims plass 4, 0165 Oslo
www.frelsesarmeen.no/menneskehandel


