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STATISTIKK FOR NORGE

Det finnes 40 millioner slaver i verden i dag. 1

Norge er et destinasjons- og 
transittland for menneskehandel. 

Over 70% av oppdagede ofre for menneskehandel er kvinner og jenter. 3

Ofrene i Norge kommer hovedsakelig 
fra Albania, Bulgaria, Romania og 
Ukraina, samt land som Uganda, 
Colombia og Thailand, men blant 

bakmennene er det flere nordmenn 
som har blitt dømt. 

Menneskehandel genererer nærmere 1300 milliarder norske 
kroner hvert år. 2

I Norge blir kvinner og jenter tvunget 
inn i prostitusjon og andre seksuelle 

tjenester. Menn, kvinner og barn 
utsettes for tvangsarbeid som tigging, 
renhold, husarbeid og anleggsarbeid, 

samt stjeling og salg av narkotika.  

1 av 4 offer for menneskehandel er barn.  4

Som resultat av pandemien, 
bruker bakmenn i større grad 
nettet og sosiale medier som 

rekrutteringsplattformer. 

Kilder: United Nations on Drugs and Crime (2018), International Labor Organization (2017), 
U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report (2021). 

MEN SAMMEN KAN VI ENDRE STATISTIKKENE. 
Les mer om hvordan du kan bidra til å stoppe menneskehandel: A21.no
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TEGN PÅ MENNESKEHANDEL

MISTENKER DU MENNESKEHANDEL? ANMELD DET!

KONTROLLERT AV EN ANNEN PERSON

KONTROLLERT BEVEGELSESFRIHET

MANGEL PÅ LØNN

MANGEL PÅ IDENTIFIKASJON

LURT AV FALSKT JOBBTILBUD

OPPLEVELSEN AV FANGENSKAP

REDDE, DEPRIMERTE ELLER 

ADLYDENDE OPPFØRSEL

ROSAS NASJONALE HJELPETELEFON MOT MENNESKEHANDEL: 22 33 11 60
POLITIET: 112 / 02800

De blir fulgt av en kontrollerende person og snakker ikke for seg selv, men lar andre 
svare for seg. 

De blir transportert til og fra jobb, eller bor og jobber på samme sted. De viser tegn 
på at de er under overvåkning. 

De får ikke beholde lønnen sin fordi den blir tilbakeholdt for å “oppbevares trygt”. I 
mange tilfeller arbeider personen for å tilbakebetale en gjeld. 

De er ikke i besittelse av pass, ID-kort, annen offisiell identifikasjon eller j
uridiske dokumenter.  

Deres faktiske jobb er veldig annerledes fra den jobben de søkte på og takket ja til. 

De gir uttrykk for at de ikke har muligheten til å forlate deres nåværende 
livs- eller jobbsituasjon. 

De er redde for å snakke med utenforstående og myndigheter fordi de blir overvåket og kontrollert 
av bakmennene sine. De kan virke redde, deprimerte, i overkant adlydende og unngå øyekontakt. 

Her er noen av de vanligste kjennetegnene for å oppdage potensielle ofre 
for menneskehandel. Gå inn på A21.no for å lære mer.  

Lagre disse numrene og ring alltid dersom du mistenker 
menneskehandel. 

A21.org             @A21Norway           @A21Norway                 @A21


