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Arendal- Grimstad Soropti-
mistklubb engasjerer seg i 
kampen mot menneskehan-
del. Det foregår også på sør-
landet. 

b DEBATT

Lesernes mening: Menneskehan-
del er vår tids slaveri. Ifølge FN 
er menneskehandel verdens 
nest største illegale økonomi, 
større enn narkotikaomsetning, 
bare «slått» av ulovlig salg av 
våpen. Vi i Arendal–Grimstad 
soroptimistklubb – aksepterer 
ikke menneskehandel verken 
globalt, nasjonalt eller lokalt.

Menneskehandel på Sørlandet. 
Du har sikker fått det med deg 
– via aviser, radio og TV – at 
menneskehandel er ikke «bare» 
noe som skjer langt borte, eller 
i store byer. Det finnes også her 
hos oss. 

Vi viser til Agderposten 05.01.18: 
«Selger sex via nettet i Aust-
Agder». Der uttaler Liv Bente 
Sunde ved PRO-senteret: «Den-
ne uken er det 35 tilreisende 
som tilbyr sex i Kristiansand, 
3 i Arendal og 1 i Lillesand. De 
prostituerte flytter dit kundene 
vil ha dem. Sunde mener det 

er vanskelig å stoppe det hun 
karakteriserer som menneske-
handel.» 

Hun viser til at Kristiansand 
er en av byene i Norge med 
flest prostituerte i forhold til 
folketall. Det oppgis 6 – 10 ga-
teprostituerte og at ca. 35- 40 
averterer på nett. Flertallet av 
dem som tilbyr seksuelle tje-
nester i vår region, er fra fattige 
østeuropeiske land og Nigeria. 
Er de her frivillig? Har de noe 
valgt? PRO-senteret og politiet 
peker på at de aller fleste er ofre 
for menneskehandel, men det er 
ikke lett å få kontakt med kvin-
nene, få dem til å anmelde bak-
menn/kvinner, hjulpet dem ut 
av prostitusjon og tatt dem som 
stikker av med profitten i denne 
kriminaliteten. FN hevder at 80 
% av løsningen til å bekjempe 
menneskehandel handler om 
bevisstgjøring!

Hvem er soroptimistene? Sorop-
timist International (SI) er en 
verdensomspennende organi-
sasjon for yrkeskvinner med 
formål å fremme menneske-
rettigheter og bedre kvinners 
livsvilkår. Å bekjempe men-
neskehandel har vært et høyt 
prioritert mål i SI. I Norge har 
Norgesunionen og de 62 klub-
bene her til lands – siden 2005 

– arbeidet for å forebygge men-
neskehandel gjennom bevisst-
gjøring, prosjekter, seminarer, 
foredrag og formidling av gode 
teaterforestillinger. 

Det er forbudt å kjøpe seksu-
elle tjenester i Norge, men ikke 
forbudt å tilby slike. Etterspør-
selen er stor, ergo «blomstrer» 
markedet.

Arendal-Grimstad klubben. 
Soroptimistene ønsker å være 
«En global stemme for kvin-
ner». For oss i Arendal–Grim-
stad soroptimistklubb handler 
dette om menneskeverd. Vi har 
siden 2013 samarbeidet med 
hjelpeapparatet, PRO-senteret 
i Kristiansand. Fredag 16.02 
leverte vi for 4. gang bager 
med «nødvendighetsartikler»: 
toalettsaker: tannbørste, kam, 
dusjhette, sjampo, dusjsåpe etc. 
håndklær, vaskeklut, truser, 
bind, osv. til Liv Bente Sunde, 
som gir dette videre til prostitu-
erte/ ofre for menneskehandel. 
Dette kan vi gjøre takket være 
bidrag fra diverse butikker, fri-
sører, hud og fotpleieterapeu-
ter, hoteller, apotek osv. Bager 
har vi fått fra banker og firmaer 
og ikke minst har våre medlem-
mer bidratt. Disse gaver som gis 
«fra kvinne til kvinne–gjør det 
lettere for PRO-senteret å kom-

me i kontakt med kvinnene, 
gradvis bygge tillit og kunne 
hjelpe. Det koster lite å vise at 
man bryr seg, men det betyr 
uendelig mye. Takk til alle bi-
drags ytrere!

En oppfordring: Engasjer deg i 
spørsmål rundt menneskehan-
del. Snakk om denne kriminel-
le virksomhet rundt middags-
bordet hjemme, i kantina på 
arbeidsplassen og i samlinger 
med familie og venner. På den-
ne måten er du med på å bygge 
holdninger. 

Engasjer deg i organisasjoner 
som jobber mot menneskehan-
del. Støtt kampanjer. Støtt pro-
sjekter som gir levebrød for sår-
bare kvinner i fattige land. Støtt 
prosjekter som gir utdanning til 
unge mennesker. Støtt prosjek-
ter som utjevner fattigdom. Vi 
kan gjøre noe med markedet: 
Unngå å kjøpe tjenester der det 
er stor sannsynlighet for at ofre 
for menneskehandel er invol-
vert.

Teaterforestilling om menneske-
handel. Takket være støtte fra 
Sparebanken Sør, får elever ved 
Drottningborg videregående 
skole tirsdag 13.03 se fortellerte-
aterforestillingen «Valgt det…», 
som gave fra soroptimistene. 

Dette er en ærlig og engasje-
rende forestilling om mennes-
kehandel i Norge i dag. Forestil-
lingen gir publikum historiene 
om enkeltmennesker bak aviso-
verskriftene, samtidig som den 
gir fakta, økt kunnskap og ska-
per forståelse for denne omfat-
tende globale problematikken. 

På kvelden vises forestillingen 
i Lille Torungen, Arendal kul-
turhus. Her vil også Liv Bente 
Sunde fra PRO-senteret være til 
stede. «VALGT DET …» anbefa-
les varmt for mennesker fra 16 
år. Er du en samfunnsengasjert 
person, bør du se den. Forestil-
lingen er dessverre brennaktu-
ell. 
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DELER UT: Fra venstre på bildet ser vi Pernille L. Baade (RVTS Sør), Eva Wiksén Næser, Liv Bente Sunde (PRO-senteret) og Guro Bulien kar levert bager med «nødvendighetsartikler». 


