Menneskehandel i arbeidslivet. Hva ser vi og hva
lukker vi øynene for? – Rudolf Christoffersen,
Statsadvokat og Norges representant i GRETA (Group
of experts on action against trafficking in human
beings).
Rudolf Christoffersen har utdannelse innen sykepleie,
juss og tilleggsutdannelse i flerkulturell forståelse. Han
er den fremste i Norge i identifisering av ofre for
menneskehandel og bringe saker frem for retten. Det
er mange måter å tjene store penger på andres lidelse, og dette vil vi høre mer om i
presentasjonen.
Kadafi Zaman, Norsk journalist TV2.
Kadafi Zaman er en av de mest profilerte journalistene med minoritetsbakgrunn i
Norge. Han har i en årrekke dekket saker relatert til kriminalitet, terror og innvandring.
Sist aktuell med tv-programmet Norge bak fasaden.
Utnyttelse i arbeid- menneskehandel eller ikke? Petra K. Brooke, Koordinator for Frelsesarmeens
arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel.
Petra K. Brooke er utdannet sykepleier med en master
i diakoni. Hun har arbeidet med dette tema i
Frelsesarmeen i 8 år og har i løpet av denne tiden
også vært del av Frelsesarmeens internasjonale
styringsgruppe som har ansvar for fagutvikling innenfor
dette tema globalt. I tillegg til jobb tar hun for tiden
også en doktorgrad med fokus på hvordan vi kan bli
bedre på å se og gi support til mennesker som opplever å bli utnyttet i arbeid og
tvangsarbeid.
Foredraget tar for seg forståelse og identifisering av menneskehandel satt i lys av
utnyttelse i arbeid. I møte med mennesker som er utnyttet i arbeid har Frelsesarmeen
de siste årene valgt å sette søkelys på denne gruppen og deres rettigheter. Denne
gruppen blir ofte plassert i en «gråsone» mellom sosial dumping og
menneskehandel, og det fører til utfordringer med hensyn til identifisering og bistand.
På bakgrunn av Frelsesarmeen erfaringer fra driften av Safe House Filemon, Norges
eneste sted som har spesialisert seg på ivaretakelse av denne gruppen, og
erfaringer fra mennesker som søker hjelp hos våre lavterskeltilbud, håper vi å gi økt
forståelse for hvordan vi kan forholde oss til denne gruppen og sørge for tilstrekkelig
og god hjelp.

Hva vet vi om menneskehandel i norsk
arbeidsliv - Anette Brunovskis forsker på Fafo
Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Hun har jobbet med menneskehandel i 18 år, i
Norge, Norden, på Balkan og i Øst-Europa. Hun
har gjort intervjuer i praksisfeltet og med ofre for
menneskehandel i et titalls land gjennom disse
årene, og blant annet ledet et treårig prosjekt i
Albania hvor formålet var å forebygge
menneskehandel. Hun har en doktorgrad i
sosiologi fra Universitetet i Oslo, hvor hun undersøkte arbeidet mot menneskehandel
og erfaringene til de som ble utnyttet, fra identifisering, bistand, straffeforfølgelse, og
retur til hjemland, basert på 107 dybdeintervjuer. Hun har gitt ut omtrent tretti
publikasjoner om menneskehandel. Blant de nyeste er en rapport om
menneskehandel i arbeidslivet fra desember 2019.
Hvordan møte mennesker som har vært utsatt for
menneskehandel
Anders Lundesgaard, psykologspesialist RVTS Nord
Ansatt på RVTS siden 2007 med formidling av ulike
temaområder: vold og overgrep, traumer og
traumebehandling, flyktningehelse mm. Har i mange
år arbeidet med behandling av mennesker med
komplekse traumer, deriblant ofre for
menneskehandel, med et særlig fokus på
sammenhengen mellom belastende livserfaringer,
brudd på menneskerettigheter og psykisk helse.
Introduksjon til begrepet komplekse traumer.
Om senvirkninger av vedvarende og gjentatte belastninger: konsekvenser for psykisk
helse, hverdagsfungering og livskvalitet. Om traumesensitivitet i møtet med
mennesker med skjulte og skambelagte livshistorier som fortsatt lever i risiko.
Status på menneskehandelfeltet i Troms
Politidistrikt
Kenneth Henriksen, Fagleder
Menneskehandelteamet, Troms politidistrikt
Kenneth Henriksen er fagleder menneskehandel i
Troms pd. og leder av Troms pd. sitt
menneskehandelteam. Han skal gi en
situasjonsbeskrivelse av hva politiet vet om
menneskehandel i vår region, og hvordan politiet, i samarbeid med andre aktører
arbeider for å avdekke, etterforske og forebygge menneskehandel.

Taushetsplikt, et uoverstigelig hinder, eller «lett
match» for den med rett kunnskap?
Leif Strøm, advokat
Mangeårig foreleser, advokat og juridisk rådgiver
med praktisk erfaring fra helse- og sosialsektoren,
med fokus på integrert jus.

På grensen til menneskehandel – hvordan kan vi jobbe i
gråsonene rundt arbeidslivskriminaliteten? – Stein A.
Kristiansen fra LO Troms og Stein Windfeldt fra NHO
Arktis/EBA Nord-Norge
Det kan skje mye galt i et arbeidsforhold også før vi kan
karakterisere det som menneskehandel. Partene i
arbeidslivet jobber tett og sammen for å
forebygge og bidra til å avdekke kriminell aktivitet som blant
annet sosial dumping og menneskehandel. NHO Arktis og
LO Troms og Finnmark vil gi et innblikk i hvordan de tenker
og jobber med dette temaet.

