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KRISESENTERET I SALTEN

Krisesenteret er et kommunalt døgnåpent lavterskeltilbud til mennesker som er utsatt for 

vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre de står i en relasjon til. 

Krisesenteret tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Tilbudet til brukere består av:

◻ Døgnåpen telefontjeneste

◻ Dagtilbud

◻ Botilbud

◻ Samtaler

◻ Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet

◻ Informasjon om rettigheter og muligheter

◻ Veiledning (inkludert juridisk veiledning)

◻ Samtalegrupper- og aktivitetstilbud

◻ Oppfølging



GRUNNSYN

Krisesenteret arbeider på samfunns-, 

gruppe-, og individnivå  for alle menneskers rett til:

Respekt

Trygghet og sikkerhet

Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet

Privatliv

Et liv uten vold og overgrep

Beskyttelse under loven

Arbeid og helse



KRISESENTRENES IVARETAKELSE AV                       

OFRE FOR MENNESKEHANDEL

◻ ROSA-prosjektet, som står for 

reetablering, oppholdssteder, sikkerhet 

og assistanse, ble opprettet 1. januar 

2005. 

◻ Mandatet er å sikre nødvendig bistand 

til personer (uavhengig av kjønn) som 

er utnyttet i prostitusjon  i henhold til 

Europarådskonvensjonens artikkel 4.

◻ (fra ROSAs årsrapport)

I januar 2010 trådte lov om 

kommunale krisesentertilbud i kraft. 

Krisesenterloven fastslår at kommunene 

skal sørge for et krisesentertilbud til 

personer utsatt for vold eller trusler om 

vold i nære relasjoner.                

I lovens forarbeider presiseres 

det at krisesentertilbudet skal 

inkludere ofre for 

menneskehandel.



HISTORIEN OM LEAH 2010-2018



HISTORISK OPPSLUTNING!



APRIL 2012 –

LEAH OG BARNET FORLATER NORGE MED POLITIESKORTE.

REISEMÅL: MILANO – BOLOGNA



BRENNPUNKTDOKUMENTAR JULI 2015



POLITIET HADDE FÅTT INFORMASJON…

AVISA NORDLAND 15.04.15



POLITIET LEGGER SEG FLATE…



NASJONALT ENGASJEMENT

AVISA NORDLAND 19.04.15



POLITISK ENGASJEMENT





MARS 2018 – LEAH OG BARNA FÅR OPPHOLD I NORGE PÅ HUMANITÆRT GRUNNLAG



KONVENSJONER, PROTOKOLLER OG ANBEFALINGER SOM 

SKAL BESKYTTE KVINNER MOT VOLD OG KRENKELSER

◻ Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter (1950), 

◻ Den europeiske sosialpakt (1961, revidert i 1996), 

◻ Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter 
(1966)

◻ Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter (1966)

◻ Genèvekonvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid (1977)

◻ FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av 
kvinner (1979)

◻ FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989)

◻ Roma-vedtektene for den internasjonale straffedomstolen (2002),

◻ Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (2005) 

◻ FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (2006)

◻ Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell 
utnytting og seksuelt misbruk (2007)

◻ Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold 
mot kvinner og vold i nære relasjoner, Istanbul 11. mai 2011 



NÅR TANKEN ER TENKT...

og handlingene gjenstår.

◻ Ved mistanke – kontakt ROSA

◻ Når offeret er identifisert, bistår ROSA med bosted – ofte på et krisesenter.  

◻ ROSA bistår med å koble på advokat.

◻ Viktig fokus:

➢ Helsehjelp

➢ Avklar oppholdsstatus – evt. søke refleksjonsopphold. Søke asyl?

➢ Skaff oppholdskort – søkes på lokal politistasjon

➢ Søk personnummer

➢ Søk ytelser for livsopphold

➢ Opplærings- og kvalifiseringstiltak

➢ Aktivivtetstiltak

➢ Frivillig assistert retur - IOM



SÆRLIG FOKUS PÅ BARNA

MYNDIGHETENES ANSVAR VED MISTANKE OM 

AT ET BARN ER UTSATT FOR 

MENNESKEHANDEL 

Det følger av regjeringens handlingsplan mot 

menneskehandel, at barnevernet i samarbeid med 

andre relevante etater og hjelpetjenester har et 

hovedansvar for oppfølging av barn som er mulige 

ofre for menneskehandel. Dette ansvaret er 

uavhengig av om barnet oppholder seg lovlig eller 

ulovlig i Norge. Politi- og påtalemyndigheten har 

også et særlig ansvar for barn som kan være 

utsatt for menneskehandel. 

(BUFDIR)



POLITIETS ETTERFORSKNING

HVA VANSKELIGGJØR AVHØR:

◻ REDSEL (utvisning, reprimander, voodoo).

◻ SKAM (intime detaljer, nedverdigelse).

◻ MISTRO OG MANGLENDE TILLIT TIL POLITIET                                  

(tidligere erfaringer: politiaksjoner, dokumentkontroll, og fra andre oppholdsland også grove overgrep 

og krenkelser).



POLITIETS ETTERFORSKNING

◻ “Timing” for avhør

◻ Hensyn til sårbarhet

◻ Metode

◻ Tid og tålmodighet (sekvensielle avhør?)

◻ Mengdetrening

◻ Bistand fra Kripos

◻ Dokumentasjon 



Forskning.no 15. februar 2017



ØKT INNSATS

◻ Samtlige politidistrikter vil i løpet av 2018 etablere en spesialisert menneskehandelsgruppe, og 

politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe menneskehandel.

◻ Innsatsen i politidistriktene og ved Kripos:

➢ Hvert enkelt politidistrikt har et ansvar for å forebygge, avdekke og straffeforfølge 

menneskehandel.

➢ Ofre eller andre som ønsker å anmelde gjerningspersoner, skal henvende seg til sitt lokale politi.

➢ Kripos har et nasjonalt ansvar for analyse, bistand til politidistriktene og deltakelse i det 

internasjonale arbeidet mot menneskehandel. Kripos drifter også politiets nasjonale 

kompetansegruppe mot menneskehandel og tipsmottaket for menneskehandel.

(Fra Politiet.no – Om Menneskehandel)



STATENS BARNEHUS?



MENNESKET BAK “OFFERSTATUSEN”



HVA ER ET MENNESKE VERDT?


