
HVORDAN BEKJEMPER VI EN 
SKJULT KRIMINALITET?

VI EKSISTERER FOR Å GJØRE SLUTT PÅ MODERNE SLAVERI 
VED Å FOREBYGGE UTNYTTELSE, REDDE OFRE, REHABILITERE 

LIV OG REFORMERE SAMFUNN.

VI STARTER MED Å BELYSE DEN

For å kunne finne en løsning må man først forstå prob-
lemet. Lær om moderne slaveri i Norge i dag og spre 
kunnskapen videre til dine venner, familie og kollegaer. Å 
kunne identifisere tegn på moderne slaveri kan utgjøre 
forskjellen mellom frihet og slaveri for noen du ikke 
engang har møtt.

INVITER EN FOREDRAGSHOLDER

La budskapet om håp spre seg over vårt land. Vi har 
alle en rolle å spille i kampen mot moderne slaveri og 
vårt fantastiske team står klare til å inspirere og 
motivere ethvert publikum. 
www.hopeforjustice.org/bookaspeaker

BLI EN VOKTER

Kampen for frihet foregår i nabolag landet over. Bli en 
Hope for Justice Vokter ved å gi en fast sum hver måned 
og vær med i kampen mot moderne slaveri.
www.hopeforjustice.org/donate
Hope for Justice er Foretaksregistrert i Norge med 
organisasjonsnummer 915 520 995

FOREBYGGE
Våre oppsøkende team, selvhjelpsgrupper, samt initiativ for 

opplæring i lokalsamfunnet utryster mennesker til å 
beskytte seg selv og sine familier fra brutale menneske-

handlere og deres rekrutterere.

REDDE
Våre spesialister og saksbehandlere samarbeider tett med 
politi for å identifisere ofre for moderne slaveri, bygge tillit 

og hjelpe dem ut av utnyttelse.

REHABILITERE
Vi hjelper ofrene til å behandle traumer og gjenopprette 

livene sine. Våre sentre tilbyr skreddersydd behandling, og 
vi hjelper også samarbeidspartnere til å utvikle sertifiserte 

programmer

REFORMERE
Vi trener fagfolk i førstelinjetjeneste i kampen mot slaveri. Vi 
lærer dem å identifisere tegn på moderne slaveri og hvordan 

bekjempe det. Vi jobber også med å fremme endringer i 
lovgivning ved å påvirke regjering og media. Vi jobber med 

bedrifter i kampen for å eliminere slaveri fra sine verdikjeder.

GJENKJENN 
TEGNENE PÅ 
MODERNE 
SLAVERI.

info.norge@hopeforjustice.orgwww.hopeforjustice.org/no

VIKTIG:
DERSOM DU HAR GRUNN TIL Å TRO AT EN PERSON ER I FARE, 
KONTAKT POLITI UMIDDELBART PÅ TELEFONNUMMER 112

Kontakt Hope for Justice på telefon 
eller e-post for å gi tips.

(+47) 22 55 02 00



Ofre for menneskehandel har ofte blitt lokket til andre land 
med bakgrunn i falske lovnader og kan derfor ha problemer 
med å stole på mennesker. De kan:

Vær oppmerksom på at ordinære hus/leiligheter og hoteller 
stadig oftere brukes som bordeller. Personer tvunget til 
seksuell utnyttelse kan:

• Være redde for politi/myndigheter
• Være redde for bakmenn og tro at deres liv eller familiemedlem
   mene sine liv kan være i fare dersom de rømmer 
• Vise tegn på fysiske og psykiske traumaer, som for eksempel 
   angst, blåmerker, lide av plager de ikke mottar behandling for, 
  hukommelsestap mm. 
• Være redde for å fortelle andre om sin situasjon 
• Ikke selv være klare over at de er ofre for menneskehandel og 
   tro at de bare har en «dårlig jobb» 
• Ha begrenset bevegelsesfrihet 
• Være dårlig betalt eller ikke være betalt i det hele tatt • Ha en 
   oppfattelse av å stå i gjeld til noen 
• Til stadighet bli flyttet fra ett sted til annet for å unngå å bli 
   oppdaget

• Bli transportert mellom bordeller, noen ganger fra en by til en annen
• Sove på arbeidsplassen
• Ha begrenset antall klesplagg, hvorav en stor del er av seksuell karakter
• Være avhengig av alkohol/narkotika 
   (alkohol-/narkotikamisbruk)
• Være tvunget til å selge seksuelle tjenester ved bruk 
  av vold og trusler
• Være utsatt for bortføring, overgrep og voldtekt

HVORDAN GJENKJENNE TEGN PÅ 
MODERNE SLAVERI

SEKSUELL UTNYTTELSE

Når personen er tvunget til å utføre jobben mot sin vilje, på 
grunnlag av trusler om straff, og ikke har mulighet til å si 
opp/forlate arbeidsstedet. Ofrene kan oppleve:

• Trusler og vold 
• Begrenset bevegelsesfrihet 
• Gjeldsbindinger, f.eks at alt eller en stor del av det vedkommende 
   tjener går til nedbetaling av gjeld 
• Tilbakeholdelse av lønn eller overdrevne reduksjoner
• Trekk i lønn for å dekke mat og verktøy
• Dårlige boforhold og at de ikke selv kan velge hvor de ønsker å bo 
• At de er avhengige av sine bakmenn når det gjelder tilgang til ulike 
   tjenester 
• Mangel på arbeidskontrakt
• Lange arbeidsdager/mye overtid, få og korte pauser

TVANGSARBEID

Å på bakgrunn av tillit eller makt utnytte barns sårbarhet til å 
oppnå seksuelle tjensester i bytte mot for eskempel alkohol, 
narkotika, oppmerksomhet eller gaver. Kanskje observerer du 
tegn hos barnet som at det:

• Ofte forsvinner/skulker og er hemmelighetsfullt 
• Har på seg penger/gaver som hun/han ikke kan gjøre rede for 
• Eksperimenterer med narkotika/alkohol
• Er «groomet» av eldre personer 
• Har relasjoner med personer betydelig eldre enn han/henne
• Deltar i spesielle sosiale aktiviteter uten fornuftig forklaring
• Er observert å gå inn/ut av kjøretøy med ukjente voksne

BARNEMISBRUK

Personen er rekruttert og tvunget/lokket til å utføre noen former 
for kriminelle aktiviteter som for eksempel lommetyveri, 
cannabisdyrking og trygdesvindel. Indikatorer:

• Vinduene er permanent tildekket fra innsiden 
• Eiendommen får besøk på uvanlige tider 
• Eiendommene kan være både bolig eller næringseiendom
• Det kommer uvanlige lyder fra eiendommen 
   (f.eks. fra utstyr/maskiner)
• Det kan kjennes en skarp lukt fra eiendommen
• Øvrige tegn, tilsvarende kjennetegnene på tvangsarbeid

KRIMINELLE AKTIVITETER

En særlig alvorlig form for frarøving av frihet; dette inkluderer 
forpliktelsen til å yte visse tjenester og til å leve på en annen 
persons eiendom uten mulighet for å endre omstendighetene. 
Ofrene kan:

• Bo hos og jobbe for en familie i et privat hjem
• Ikke spise sammen med familien
• Ikke ha eget soverom/eget sted å sove
• Være tvunget til å jobbe lange timer og være tilgjengelige 24 
   timer i døgnet
• Aldri forlate huset de bor i uten «arbeidsgiveren» 
• Være underernært
• Bli meldt til politiet som savnet eller være anmeldt for tyveri 
   dersom de forsøker å rømme

TVANGSARBEID I HJEMMET/TRELLDOM

info.norge@hopeforjustice.org

• Være forhindret i å bevege seg fritt, for eksempel bli fraktet av en 
   annen person til og fra jobb og bolig
• Oppleve at pengene de får for sine tjenester blir fratatt/tilbakeholdt 
   av en annen person

• Viser tegn på fysisk/seksuelt overgrep (inkludert seksuelt 
  overførbare sykdommer)
• Har lav selvfølelse/viser tegn på selvskading/spiseforstyrrelse
 
*grooming forklares enkelt med at barnet er forberedt og   
«dyrket frem» for å passe en spesifikk rolle


