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Mening

Hver dag blir mennesker kjøpt 
og solgt i Norge. Arendal – 
Grimstad Soroptimistklubb 
tror at økt kunnskap er et viktig 
våpen i kampen mot menneske-
handel, vår tids slaveri. Derfor 
har vi lenge vært engasjert i 
å informere flest mulig om 
hvordan situasjonen er her til 
lands.

10. desember ble FNs men-
neskerettighetsdag markert. 
Menneskerettighetene ble vedtatt 
i 1948 og handler om hvordan 
enkeltmennesker og grupper 
skal behandles. De gjelder alle 
mennesker, uavhengig av bosted, 
kjønn, etnisitet, religiøs tro eller 
seksualitet.

Det er enkelt å stille seg bak 
rettighetene. Det er også enkelt 
å tenke at rettighetene ikke 
brytes her i Sør-Norge. Spesielt 
vanskelig er det kanskje å se at 
artikkel 4, «Ingen må holdes i 
slaveri eller trelldom» angår oss. 
Men menneskehandel, vår tids 
slaveri, skjer hver dag året rundt, 
over hele landet, også i vår region.

Ifølge FN er rundt 27 millioner 
mennesker fanget i tvangsar-
beid. Mange av disse ender 
i prostitusjon, også i Norge. 
Menneskehandel er verdens 
nest største illegale økonomi, 
større enn narkotika, bare slått 
av våpenhandel.

Menneskehandel er alvorlig 
kriminalitet og grov utnyttelse 
av andre mennesker. Ikke alle, 
men mange av de som havner 
i prostitusjon, er blitt lurt eller 
lokket inn i et system  kontrollert 
av bakmenn. Et system det er 
uhyre vanskelig å komme seg 
ut av.

Kampen mot menneskehandel 
kjempes på mange fronter. 
Politikere, politi, domstoler og 
hjelpeapparat har tydelige roller. 
En ting er å stoppe bakmen-
nene, de som håver inn penger 
og spekulerer i, og utnytter 
andres fattigdom, sårbarhet og 
fortvilelse. I tillegg trenger vi 
bevisstgjøring! Vi må alle våge 
å se hva som skjer. 

I februar 2015 hadde Arendal – 
Grimstad Soroptimistklubb et 
større, åpent seminar: «Finnes det 
menneskehandel på Sørlandet?» 
i Arendal. 140 personer deltok. 
Svaret var et ubetinget «JA!». Det 
ble bl.a. dokumentert hvor mange 
– som samme dag tilbød seksuelle 
tjenester «i private omgivelser» i 
Kristiansand - og Arendal. 

Det ble gjort oppmerksom på at 
tilbudene er på engelsk og norsk, 
språk de færreste av kvinnene 
behersker. «Dette er helt klart 
organisert!», ble det sagt fra politi 
og hjelpeapparatet. 

Agderposten fulgte opp med 
flere artikler. I april registrerte 
de 6 sexannonser med tilbud i 
Arendal, i august var tallet steget 
til 13 og i løpet av de to første 
ukene i desember, kom man til 
16 ulike sexannonser i Arendal. 
(Agderposten 17.12.15). 

I lederen 10.06.15 står det: 
» De fleste av disse kvinnene 
er trolig utenlandske kvinner 
med bakmenn, som tjener store 
penger».

16.09.16 viet soroptimistene 
i Grimstad en aften til temaet 
menneskehandel med foredrag 
og prøve på teaterforestillingen 
«Valgt det…». Olav Lægdene, 
virksomhetsleder ved Nadheim, 
stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo 
var helt klar på at «Slike nett 
tilbud finnes over HELE landet, 
også på Sørlandet og i Grimstad!»

Norske soroptimister arbeider 
for å bedre livskårene for kvinner 
og barn både lokalt,   nasjonalt 
og internasjonalt. Sentralt 
i vårt arbeid er arbeid mot 
menneskehandel.

I mer enn ti år har vi bidratt til 
at ungdom i Moldova får utdan-
ningen som gjør dem bedre rustet 
til å stå imot lokkende tilbud fra 
bakmenn.

Her hjemme har vi tatt ini-
tiativ til at det er blitt laget en 
fortellerteaterforestilling om 
menneskehandel til prostitusjon. 
Vi hadde en prøve på forestill-
ingen i Grimstad 16. september 
2016. Teaterstykket  ”Valgt 
det...” hadde sin urpremiere på 
Litteraturhuset i Oslo 27.09.16 
og vakte begeistring blant fagfolk, 
politi, representanter fra hjelpe-
apparatet og rettsapparatet, ulike 
humanitære organisasjoner, 
studenter, elever o.a. som var til 

stede. Den viser at menneske-
handel ikke er svart-hvitt. 
Forestillingen er engasjerende, 
lærerik og tankevekkende.

«Personlig vil jeg anbefale denne 
forestillingen til Den kulturelle 
skolesekken for videregående 
skoler. Det er viktig å sette det 
som er tabu, ut i lyset, også er det 
viktig for ungdom å se at verden 
ikke er bare koselig og trygg, men 
at de ser og skjønner hvor viktig 
det er å være sann mot seg selv, 
ta trygge valg og ha mot til å si 
ifra. Fritt valg er en rettighet 
alle burde ha. Jeg er en 16 år 
gammel jente som går på vid-
eregående skole i Kristiansand, 
en by der prostitusjon og menne-
skehandel forekommer uten at vi 
ungdommer er oppmerksomme 
på det. Derfor mener jeg denne 
forestillingen er veldig passende 
for min aldersgruppe for å vekke 
oppmerksomhet», skriver Anja 
Laland fra Lillesand. 

Stykket har blitt vist ved åpne for-
estillinger og for elever ved noen 
videregående skoler. Mange flere 
er planlagt de neste månedene og 
årene. Ved å skape refleksjon hos 
publikum, vil vi bidra til debatt 
og bevisstgjøring.

Arendal–Grimstad Soroptimist-
klubb støtter arbeidet. Vårt mål 
er at flere skal vite og være seg 
bevisste hva som skjer. Vi er over-
bevist om at slik kan vi bidra til 
å redusere markedet for kjøp og 
salg av mennesker. 
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MENNESKERETT: 

Ingen 
mennesker 
til salgs! 

Olav Lægdene holder sitt innlegg 16.september i Grimstad kulturhus. «Mennesker som handelsvare, sett fra mitt   ståsted». Elev Anja Laland stiller spørsmål til panelet i februar 2015 
under møtet på Fylkeshuset.  Foto: Johan Tønnevold


