
 

SOROPTIMISTENE JOBBER MOT MENNESKEHANDEL 

Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal – Grimstad Soroptimistklubb  er opptatt av 
å  hjelpe mulige ofre for menneskehandel på Sørlandet.  

Arendal Grimstad soroptimistklubb har siden 2007 jobbet for å informere og bevisstgjøre andre om 
vår tids slaveri, menneskehandel. Mange tror at «Mi har´kje sånt på Sørlandet!».  Men klubbens 
seminar i februar 2015: «Finnes det menneskehandel på Sørlandet?» og programmet : «Mennesker 
som salgsvare» i forbindelse med markeringen av Grimstad 200 år i september 2016, viste at folk  - 
dessverre - tar feil. Menneskehandel foregår - utenfor vår stuedør! Dette er blitt belyst av politiet, 
Fellesforbundet og hjelpeapparatet. 

HVA ER MENNESKEHANDEL? 

Menneskehandel er at noen tvinger, utnytter eller forleder barn, kvinner og menn til å utføre arbeid 
og tjenester ved bruk av vold, trusler, eller misbruk av personer i sårbare situasjoner med det formål å 
oppnå økonomisk profitt eller andre fordeler. Menneskehandel er forbudt etter norsk lov og straffes 
med inntil seks års fengsel. I grove tilfeller inntil 10 års fengsel. Menneskehandel er – i følge FN – 
verdens nest største illegale økonomi – etter handel med våpen og større enn narkotika! 

«Det er vanskelig å kartlegge omfanget av menneskehandel. De som utsettes for dette er i et 
avhengighetsforhold til de som utnytter dem, og ofte oppholder de seg ulovlig i landet. Frykt for vold, 
represalier mot dem selv eller deres familie, straff eller uttransportering, er noen av grunnene til at 
de ikke tør anmelde, har vi fått opplyst.», forteller president i klubben, Wenche Norgaard. 
 

TOALETTBAGER TIL MULIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL 

Soroptimistene er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som – via prosjekter – 
jobber for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinners og barns levekår. «Da vi fikk 
bekreftet at menneskehandel til prostitusjon foregår i våre nærmiljø, spurte vi hva vi kunne gjøre for 
kvinner hjelpeapparatet og politiet mener er mulige ofre. Feltsykepleier Liv Bente Sunde, fortalte at 
de setter stor pris på å få «nødvendighetsartikler», informerer Eva Wiksén Næser, leder av 
prosjektgruppen mot menneskehandel i klubben. 

«Dette er grunnen til at vi i september 2015, i november 2016 og nå, 20. mars 2017 har pakket bager 
og nett med håndklær, truser, bind, sysaker og toalettmapper med dusjhette, dusjsåpe, shampo, 
såpe, tannpasta, tannkost, div. kremer, kam, hårbørste med mer- sammen med en hilsen: Fra kvinne 
– til kvinne.». Disse er blitt levert til hjelpeapparatet v/ feltsykepleier Liv Bente Sunde. Hun forteller 
at gavene gjør det enklere for henne og andre å få kontakt med kvinnene som jobber på gata og «på 
innemarkedet». Sunde intervjuer dem for å prøve å ta rede på deres situasjon.  



«Varene har vi handlet når de har vært på tilbud, fått fra klubbens medlemmer, frisører, 
fotterapeuter, hudterapeuter og andre. Vi har bare møtt velvilje og positive holdninger til tiltaket», 
understreker de. 

Grimstad, 27. mars 2017 
Arendal – Grimstad Soroptimistklubb.  
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