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Menneskehandel i Norge 

Human Trafficking in Norway 
 

- Norge er i hovedsak et destinasjonsland for kvinner og jenter som blir tvunget til 

prostitusjon. Det vil si at ofre for menneskehandel blir fraktet til Norge fra andre 

land med utnyttelse som siktemål, for å dekke en etterspørsel. Det finnes også 

tilfeller hvor Norge har vært et transit- og rekrutteringsland i disse sakene. 

- Norway is primarily a destination for women subjected to sex trafficking. 

Victims of human trafficking are thus transported to Norway from other 

countries for exploitation, to meet a certain demand. However, there are also 

cases where Norway is a transit- and source country in these matters. 

 

- I saker hvor menn og kvinner utnyttes i tvangsarbeid er Norge først og fremst et 

destinasjonsland, og i mindre grad et transit- og rekrutteringsland. 

Tvangsarbeidet knytter seg spesielt til pleie- og omsorgsarbeid, og 

bygningssektoren. Utnyttelse av barn har forekommet i form av slaveri i private 

hjem (eksempelvis au-pair), tvangstigging og tvangskriminalitet, inkludert 

vinningskriminalitet og salg av narkotika.   

- Norway is also a destination country in cases where men and women are 

exploited in forced labor, and to a lesser extent a transit- and source country. 

The forced labor relate specifically to domestic service, particularly the nursing 

sector, as well as the construction sector. Exploitation of children have occurred 

in the form of domestic servitude, forced begging and forced criminal activity 

including shoplifting, selling drugs etc 

- Statistikken for de tre siste årene viser at det av politiet ytes bistand til ca. 300 

mulige ofre for menneskehandel årlig*. Majoriteten av disse ofrene er kvinner 

som blir utnyttet i prostitusjon. I tillegg blir både menn kvinner knyttet til 

tilfeller av tvangsarbeid og tvangstjenester. For 2014 har KOM beregnet at 324 

personer mottok bistand som mulige ofre for menneskehandel i Norge. Dette 

tallet har kun vært høyere en gang etter enheten startet sine årlige beregninger 

i 2007. I løpet av 2014 er 36 barn identifisert. I følge eksperter på området, er 

det trolig store mørketall hva vedgår identifisering av ofre i Norge.  
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- The statistics for the last three years shows that the police provides assistance 

to approximately 300 possible victims of trafficking annually*. The majority of 

these victims are women who are exploited for prostitution . In addition, both 

men and women are linked to cases of forced labor and forced services . For 

2014, KOM estimated that 324 people received assistance as possible victims of 

trafficking in Norway. This figure has only been higher once after the unit 

started its annual estimates in 2007. During 2014, 36 children were identified. 

The number of unrecorded victims in Norway, according to experts in the field, 

are most likely vast. 

 

Hva er menneskehandel?  

What is human trafficking? 

FN sin internasjonale definisjon av menneskehandel fra Palermoprotokollen kan brytes 

ned i tre elementer. Alle tre elementene må være tilstede for at et tilfelle regnes som 

menneskehandel:  

UN´s international definition of human trafficking from the Palermo protocol can be 

broken down into three components. All three must be present for a case to be 

considered trafficking: 

HVA? Handlinger som f.eks. rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av 

personer.  

WHAT is done e.g. acts like recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons.  

HVORDAN? Ved bruk av virkemidler som trusler eller vold, tvang, bortføring, 

bedrageri, forledelse, misbruk av myndighet eller av sårbar stilling, betaling eller 

mottak av betaling eller fordeler brukt for å kontrollere en person  

HOW it is done e.g. means such as threats or use of force, coercion, abduction, fraud, 

deception, abuse of power or position of vulnerability, giving or receiving of payments 

and benefits to control a person.  

HVORFOR? Med hensikt om å utnytte en person gjennom prostitusjon, andre former 

for seksuell utnyttelse, tvangsarbeid, slaveri eller fjerning av organer.  

WHY it is done e.g. with a purpose to exploit victims e.g. in prostitution, other forms of 
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sexual exploitation, forced labour or services, slavery, servitude or removal of organs 

from a person.  

 

I tilfeller som involverer barn trenger bare “handlingen” og “hensikten” være tilstede for å 

kunne bekrefte menneskehandel. 

Where the victim is a child only the ‘act’ and the ‘purpose’ need to be present to constitute 

human trafficking. 
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* Politidiretoratets statusrapport på menneskehandel 2014. Utarbeidet av KOM, koordineringsenhet 

for ofre for menneskehandel. Rapporteringen begynte i 2007.  

Police Directorate’s status report, Coordination Unit for Victims of Human Trafficking (KOM) in Norway, 2014. 

Surveys began in 2007.  

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3034.pdf 

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3034.pdf

