Ofte stilte spørsmål
Hva er Hope for Justice sin strategi for å bekjempe menneskehandel?
Hope for Justice sin strategi er tredelt; redde ofre, rehabilitere liv, reformere samfunn. Hope for
Justice er operativ i Storbritannia, Kambodsja, USA og Norge, men drifter ikke tilsvarende tiltak i alle
landene. Hvert land har operative tiltak som er skreddersydd for å fungere i samspill med
eksisterende velferdsmodell.
Hva menes med å redde ofre?
Hope for Justice bruker begrepet «å redde ofre» om tilfeller hvor saksbehandlere har grepet inn og
lykkes med å fjerne ofre fra situasjonen hvor de ble utnyttet og fra en sårbar posisjon for videre
utnyttelse. Å redde noen er tidvis en prosess som tar måneder fra første kontaktpunkt til det
punktet hvor tilstrekkelig tillit er etablert for at ofre stoler på at vi ikke skal selge dem videre. Tidvis
innebærer dette å respondere henvendelser fra samarbeidspartnere som ber om hjelp til å
håndtere situasjoner de står oppi.
I alle tilfeller hvor vi lykkes med å gripe inn og fjerne ofre fra utnyttelse velger vi å feire at noen har
fått mulighet til et liv i frihet.
Samarbeider Hope for Justice med politi og myndigheter?
Hope for Justice deler fortløpende informasjon med politiet og har en tydelig forståelse av at vi har
forskjellige roller i å forebygge og avdekke menneskehandel. Gjennom å samarbeide med lokalt
politi ønsker vi å bidra til at ofre bistår politi i etterforskning av menneskehandelsaker. Vi vet at
mange ofre kommer fra land/kulturer hvor det er lav tillit til politi, eller de har blitt truet av
bakpersoner til å ikke snakke med politi. Hope for Justice når ut med kunnskapsbasert informasjon
for å forebygge menneskehandel, og for å øke kompetansen til å håndtere mulige ofre for
menneskehandel på en tjenlig måte.
Er det behov for enda en frivillig organisasjon til i Norge?
For å kunne leve i en verden fri fra slaveri trengs det enda flere som samarbeider. Det finnes flere
viktige frivillige aktører i Norge, og ved å stå sammen oppnår vi mer. Hope for Justice ønsker å
samarbeide med både offentlige og frivillige tiltak, slik at flere ofre identifiseres, at disse får mer
effektiv og bedre oppfølging og at flere bakpersoner holdes ansvarlig for overgrepene de har begått.
Frykten og bedraget som ofre for menneskehandel gjerne har opplevd gjør at mange ikke en gang
vurderer å søke til politiet for hjelp. Dette skaper et behov for en betrodd tredjepart som kan
identifisere ofre, øke folks bevissthet, gi opplæring til fagfolk i førstelinjetjeneste, følge opp ofre for å
sikre trygge og verdige livsvilkår, og som kan tette gapet mellom offer og politi.
Hvordan blir innsamlede midler i forbindelse med Hope Challenge Oslo brukt?
Innsamlede midler fra Hope Challenge Oslo vil bli fordelt mellom et utviklingsfond (10%) og drift av
operative tiltak i Norge (90%). Driftskostnadene på de operative tiltakene er primært knyttet til
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lønnsmidler til saksbehandlere og kursholdere (10% av driftskostnadene er administrative
kostnader).
Hva er den enkleste måten å forklare menneskehandel på?
Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene. I korte trekk vil
menneskehandel si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i
tvangsarbeid/tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer.
Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig
adferd.
Hvor stort er omfanget av menneskehandel i Norge?
Politiets Koordineringsenhet for Ofre for Menneskehandel (KOM) har de siste årene rapportert* at i
overkant av 300 mennesker pr år antas å være ofre for menneskehandel i Norge. Samtidig
signaliserer organisasjonene som årlig rapporterer inn til KOM at det er store mørketall i denne
rapporteringen.
Tradisjonelt har det vært en overvekt at kvinner som utnyttes gjennom prostitusjon blant ofrene.
Utviklingen de siste årene i rapporteringen tilsier at det er stadig flere ofre som utnyttes gjennom
tvangsarbeid, og også en økende mengde menn identifiseres som mulige ofre.
*Rapporten er tilgjengelig fra politiets hjemmeside:
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3727.pdf

Hvorfor skal næringslivet engasjere seg i denne problemstillingen?
Skyggeøkonomien i Norge, svart arbeid, representerer også en stor utfordring. NHO omtaler
omfanget av svart økonomi i Norge til et sted mellom 100-400 milliarder kroner per år**. Dette er i
utgangspunktet tapte inntekter til felleskapet, gjennom tap av både moms og personskatt. Disse
tapte pengene kunne bidratt til betydelige utbedring av velferdssystemer i Norge. Samtidig er
mengden av svart arbeid en viktig faktor som fratar redelige bedrifter konkurranseevnen i
markedet. Alt svart arbeid er ikke uten videre utnyttelse av mennesker, men størstedelen av
menneskehandel i Norge er svart økonomi. Ved å begrense svart arbeid vil vi lykkes med å gjøre det
vanskeligere for bakpersoner å utnytte ofre for menneskehandel i tvangsarbeid.
** NHO publiserte 01.10.13 en sak om omfang av svart økonomi i Norge på sin hjemmeside:
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Seriost-arbeidsliv-og-samfunnsansvar/NHO-om-svart-arbeid/
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