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Vi viser til tirsdagens avis: «Tje-
ner store penger på sex» og 
takker for at dere fokuserer på 
et stort problem – også i vår 
landsdel – nemlig menneske-
handel. Menneskehandel er 
dagens slaveri, tvangsarbeid, 
prostitusjon, barnearbeid, 
maktovergrep og utnytting av 
barn og voksne, som innebærer 
grove brudd på menneskeret-
tighetene. 

«Nettbordell virksomhet» 
fra utenlandsk registrerte nett-
sider er et stort problem, fordi 
det er svært vanskelig å få kon-
takt med og hjelpe kvinnene, 
som sendes rundt. Det er også 
vrient å ta tatt bakmennene, 
fikk vi vite, da Arendal–Grim-
stad soroptimistklubb, 
sammen med Arendal–Nede-
nes Inner Wheel klubb, arran-
gerte åpent seminar: «Finnes 
det menneskehandel på Sør-
landet?» på Fylkeshuset 
19.02.2015. 

140 personer i alle aldere møtte 
opp og ble informert om at 
menneskehandel foregår også 
utenfor vår egen gatedør. 
Spørsmålet ble bredt belyst av 
tidligere leder av enheten for 
organisert kriminalitet på  
Agder, Leif R. Vagle, sosiono-
mene Berit Bulien Jørgensen 
og Liv Bente Sunde og barne-
vernspedagog Irene Sande og 
LO/Fagforbundets Tor Åge 
Christiansen. 

I tillegg ble Hafso Ahmed 
Hussain fra Somalia og Reza 
Afzali fra Afghanistan inter-
vjuet om sine opplevelser som 
tidligere barnearbeidere. Sog-
neprest Åsta Ledaal oppsum-
merte og avsluttet med «Du 
skal ikke tåle så inderlig vel, 
den urett som ikke rammer 
deg selv». 

Vi oppfordrer alle – unge og 
voksne i organisasjoner, poli-

tikken, på utdanningsinstitu-
sjoner og i hverdagen om å en-
gasjere seg i kampen mot men-
neskehandel! 

Norges soroptimister vedtok på 
representantskapsmøtet i  
Stavanger 29.-31.05.15 en reso-
lusjon, som ble sendt til: Stats-
minister, Justis- og bered-
skapsminister, Barne-, likestil-
lings- og inkluderingsminister, 
helse- og omsorgsminister,  
leder og nestleder i justiskomi-
teen.

Resolusjonen, «Bekjempelse 
av menneskehandel», lyder 
som følger: 

 
Menneskehandel er i strid med 
grunnleggende menneskeret-

tigheter. Identifiserte ofre for 
menneskehandel skal motta  
bistand og beskyttelse. Norske 
politikere har lovt å beskytte 
ofre for menneskehandel i  
Norge, dersom ofrene anmelder 
bakmennene. Dette gjelder 
uansett hva ofrene måtte bli 
tvunget til. 

Mange identifiserte ofre for 
menneskehandel har i tiden  
etter 2005 fulgt oppfordringen 
fra hjelpeapparatet og myndig-
hetene om å anmelde sine bak-
menn. Vi konstaterer imidler-
tid at de aller fleste sakene er 
blitt henlagt. Bakmenn blir 
ikke tatt, og ofrene sendes ut 
av landet, og mange blir ofre 
for menneskehandel på nytt.

Norgesunionen av soroptimister 
forventer at færre saker hen-
legges fremover. Skal ofrene 
kunne hjelpes, må menneske-
handel avdekkes i større grad 
enn nå, bakmenn straffeforføl-
ges og utbyttet inndras. 

Med referanse til rapport fra 
2014 fra KOM (Koordinerings-
enheten for ofre for menneske-
handel) blir det reist tiltale i et 
fåtall saker. Fra 2005 til juli 
2014 falt det dom i kun 35  
saker.
l Vilkåret om at ofrene må  
vitne i straffesak mot bakmenn 
for å kunne benytte reflek-
sjonsperiodens lengde og valg-
mulighet til å bli, må frafalles.
l Politiet må gis bedre verktøy 
i etterforskningsarbeidet for å 

kunne ta bakmennene. Flere 
etterforskningsmetoder må bli 
tilgjengelige.
l Det bør opprettes egne spesi-
alenheter i kampen mot men-
neskehandel med spisset kom-
petanse og økte ressurser til  
etterforskning.
l De nevnte tiltak må imple-
menteres i den nye handlings-
planen mot menneskehandel 
som skal erstatte handlings-
planen: «Sammen mot men-
neskehandel» som utløp i 2014.

Karin Guttormsen
Eva Wiksén Næser

Arendal–Grimstad Soroptimistklubb 

Menneskehandel som slaveri, tvangsarbeid, prostitusjon og barnearbeid er i strid med grunnleggende 
menneskerettigheter. Nå må vi gå sammen mot menneskehandel, skriver soroptimistene i sør.

Du skal ikke tåle så inderlig vel ...

Statsminister Erna Solberg besøkte i april i år et senter i Vietnam for jenter som er ofre for menneskehandel. Men menneskehandel foregår ikke 
bare i andre land, men rett utenfor vår egen norske gatedør. Det krever tiltak, skriver artikkelforfatterne. FOTO: NTB SCANPIX

INNSPILL

Gruppeleder i Arendal Venstre, 
Pål Koren Pedersen, har fått 
mye spalteplass i Agderposten 
til å svare på mine enkle spørs-
mål. 

Dessverre misbruker Koren 
Pedersen sine muligheter til å 
gi konkrete svar. I stedet fort-
setter han sine personangrep 
mot meg. («Jeg sparker i alle 
retninger.») 

Men det er jo et velkjent  
retorisk knep: Når man går 
tom for argumenter, så angri-
per man sin motdebattant.

Jeg registrerer at Pål Koren  
Pedersen forsvarer at familier 
som har fått avslag på sine 

asylsøknader i Norge og som 
fortsetter å bo her ulovlig – blir 
premiert for å motsette seg 
norske lover og norsk asylprak-
sis. 

Selvsagt er det hjerteskjæ-
rende å se barnefamilier bli 
kastet ut av landet, men det  
alvorlige er at Venstre åpner 
opp for ulik praksis for familier 
i samme livssituasjon.  

For i asylbarnsaken er det 
nemlig slik; at noen får bli, 
mens andre sendes ut. 

Jeg mener fortsatt at det bør 
gjelde lik praksis i alle disse 
sakene. Mennesker som har 
fått avslag på sine asylsøkna-
der, skal og må sendes ut av 
landet så raskt som mulig.

Venstre skryter av at de var først 

med å foreslå 10.000 syriske 
flyktninger til Norge.

Koren Pedersen anerkjenner 
utfordringene med et slikt for-
slag. Men spørsmålet er:

Hvordan vil Venstre konkret 
gjennomføre et slikt mottak av 
10.000 enkeltmennesker til 
Norge? Svaret på det spørs- 
målet er fremdeles ubesvart.

Grønn omstilling og grønn poli-
tikk er Venstres mantra. Men 
hva innebærer egentlig det? Og 
hvem skal betale regningen for 
disse omstillingene? 

Pål Koren Pedersen klarer 
heller ikke å svare på dette  
enkle spørsmålet. I stedet spør 
han retorisk: «Har vi råd til å 
la være»?  

Jeg forventer noe mer kon-

kret på dette punktet – siden 
det dreier seg om tusenvis av 
norske arbeidsplasser som står 
i fare, hvis Venstre får gjen-
nomslag for sin omstillings- 
politikk. 

«Insentivordninger og fors-
kning» blir honnørord som 
Koren Pedersen slår rundt seg 
som et alternativ til dagens  
oljeindustri. Men beklager: 

Dette blir for vagt og ullent. 
For å få til nye arbeidsplasser 
trenger vi noe mer håndfast og 
konkret enn politisk tåkeprat.

Heller ikke det prinsipielle 
spørsmålet om små partiers 
innflytelse i norsk politikk, vil 
Pål Koren Pedersen svare på. 

For meg er det et spørsmål 
om demokrati og rettferdighet, 

når et parti som for tiden  
ligger under sperregrensen, 
presser igjennom sin politikk 
både overfor regjeringen og det 
norske folket. 

Et overveldende flertall av det 
norske folket ønsker ikke Ven-
stres politikk. Likevel har dette 
partiet tilranet seg en  
posisjon til å trumfe igjennom 
sin politikk. Det er verken sær-
lig demokratisk eller rettferdig.

Einar Gelius

Når man går tom for argumenter, angriper man sin motdebattant. Pål Koren Pedersen benytter seg 
av dette velkjente retoriske grep for å unngå å svare konkret på mine spørsmål, skriver Einar Gelius.

Venstre vingler videre i avisspaltene
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