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– Har funnet annonser med sextilbud også 

til Grimstad 

 Arendal – Grimstad Soroptimistklubb engasjerer seg i 
kampen mot prostitusjon og menneskehandel, noe som 
foregår også i vårt nærområde. 

Leserinnlegg 
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Lesernes mening: Arendal – Grimstad Soroptimistklubb har jevnlig kontakt med 
Shalam Women, som driver «Haven», en kafé for «kvinner med 
prostitusjonserfaring». Dette var det eneste hjelpetiltaket i landet som holdt åpent 
under hele nedstengningen. Ifølge rapporten for 2020 fra ROSA (Rehabilitering, 
Opphold, Sikkerhet og Assistanse), som dekker hele landet, kommer det frem at 
mennesker blir satt på gaten når de ikke er «profitable»! I vår region ble det vist til at 
flere hadde blitt utsatt for vold, trengte helsehjelp og at enkelte kunder hadde betalt 
dem med falske penger. Også Prostitusjonstiltaket i Kristiansand og Prosenteret i 
Oslo trodde de skulle få mindre å gjøre under pandemien og nedstengingen av Norge. 
I stedet ble det en økning. 

90 prosent av dem som selger sex i Norge er utenlandske kvinner, som kommer fra 
land med stor fattigdom, nød eller krig. Noen vet hva de går til, men har ikke noe 
valg. Mange er lokket og lurt hit. I de fleste tilfeller stikker bakmenn av med en stor 
del av det de tjener, slik at de kan «nedbetale gjeld» til dem! 



Innlegg: Eva wiksén Næser er med og skriver innlegg om sexmarkedet i Grimstad og 

Sørlandet. Foto: Peer Andreassen 

Sexannonse også i Grimstad 

Klubbens prosjektgruppe mot menneskehandel og vold mot kvinner hadde 10. 
november et drøftingsmøte med dem som hjelper prostituerte, mulige ofre for 
menneskehandel, narkomane o.a. i Kristiansand. Her var også feltsykepleien med. Vi 
hadde med gaver og det ble utvekslet informasjon. Vi fikk høre mange sterke 
historier. 

Åsa Mosvold Hogga og Maria Jakobsen, ansatt ved Shalam Women, inviterer 
damene, som selger sex på gaten og via nettet i Kristiansand og omegn på lunsj 
mandag og onsdag. De sjekker noen dager hver måned hvor mange tilbud, som legges 
ut på nettet, både på landsbasis og i Agder. De orienterte oss om at de nå har funnet 
annonser med sextilbud også til Åmli, Arendal, Lillesand - og Grimstad. Dette 
handler om tilbud og etterspørsel. Holdningen hos mange sexkjøpere er: «Så lenge de 
har betalt, er det OK». «E får sex, dei får penger». Menneskehandel er verdens nest 
største illegale økonomi etter våpenhandel. Menn i vår region er med på å holde 
denne illegale økonomien i gang. Vi ønsker å innprente at «Mennesker er ikke til 
salgs!» 

Hva bør man satse på av arbeid? 

Unge mennesker ser på stadig grovere pornografi og får en gal oppfatning av hva sex 
og kjærlighet er. En skole hadde nylig «alternativ uke» hvor de bl.a. fokuserte på sex, 
pornografi og prostitusjon. Vi håper flere skoler vil ta eksempel av dette. «Sett ord på 
det», sa de vi møtte. Se på: «Hva gjør pornografien med meg som menneske, 
følelsesmessig og moralsk?» Når det gjelder kvinner som selger sex, må en del gutter 
og menn lære at de fleste ikke har noe valg! Flere bør se fortellerteaterforestillingen 



«Valgt det…», om menneske- handel, som ble vist på kulturhuset 25.11. Kunnskap og 
holdningsskapende arbeid på dette feltet er viktig. 

Vinterklær og nødvendige artikler 

Noen hevder at vi Soroptimister «lokker» kvinner til å komme hit når vi gir dem sko, 
sokker, skjerf, luer, ull undertøy og nødvendighetsartikler! Kvinnene ønsker en 
mulighet for å kunne gi skolegang til sine barn og mat til familien. Den muligheten 
har de ikke i sine hjemland. De kommer ikke fordi vi gir et håndslag «fra kvinne til 
kvinne». Mange av disse kvinnene har lav selvfølelse pga. måten de behandles på. 
Vårt engasjement handler om holdninger til medmennesker og syn på 
menneskeverd! Menneskerettighetene er laget for å sikre at vi tar vare på de mest 
sårbare grupper i samfunnet. 

Arendal – Grimstad Soroptimistklubb. Prosjektgruppen mot 
menneskehandel og vold mot kvinner. 

Reidunn B. Topland, Unni Skretting, Guro Bulien, Marit Solum og Eva Wiksén Næser 

 

 


