
Fellesmøte 8. mars 2014.   kl 1200-1500 

Auditoriet på Kongshavn videregående 

skole,(tidligere Sjømannsskolen)  Ca 80 til stede 

Tema for dagen: Menneskehandel 

Tittel: "Nå vil jeg bare få leve som et menneske" 

Oslo Bymisjons Dansegruppe innledet møtet med 

afrikansk dans, akkompagnert av trommer. 

Tre foredragsholdere var inviterte:                        

Jan Austad, seniorrådgiver Justisdepartementet. 

Olav Lægdene, daglig leder fra Nadheim.     

Mildrid Michelsen, fra Krisesenter-sekretariatet. 

 Det har blitt tradisjon at soroptimistklubbene i Oslo, Bærum og Romerike-Lillestrøm har gått 

sammen om 8.mars arrangementet. I fjor hadde Oslo II ansvaret. Temaet var da som nå, 

menneskehandel. I Litteraturhuset fremførte fortellerteatret :” Hva skriver de hjem om?" 

 I år var det Oslo-Nordstrand som hadde ansvaret. Praksis er at planlegging foregår sammen 

med representanter for de andre klubbene. 

Vår klubbs engasjement for menneskehandel ble vekket da Norgesunionen arrangerte 

seminar 13.april 2007 for landets soroptimister. Og nå ønsket vi å ha menneskehandel som 

tema igjen på 8.marsmøtet vårt. 

 Jan Austad foreleste fra sitt ståsted i Justisdepartementet. Han er nasjonal koordinator 

for arbeidet mot menneskehandel og leder en interdepartemental arbeidsgruppe på dette 

feltet: SAMMEN MOT MENNESKEHANDEL. Regjeringens handlingsplan mot 

menneskehandel (2011-2014) er ført i pennen av ham. På grunn av regjeringsskifte i høsten 

2013, er det usikkert hva den nye regjeringen vil satse på. Avvikling av sexkjøpsloven er blitt et 

aktuelt tema. Justisdepartementet varsler evaluering av loven. 

Olav Lægdene er daglig leder fra Nadheim, som drives av Oslo Bymisjon. Det er en 

institusjon for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Her kan de få råd, veiledning, 

støtte og hjelp eller delta i ulike aktiviteter. Nadheim har drevet oppsøkende arbeid i 

prostitusjonsmiljøene i over 30 år i Oslo. De arbeider oppsøkende både i forhold til 

gateprostitusjon, til salg av sex fra leiligheter, hoteller og institutter. De følger også med på 

annonsering på nettsidene. Nadheim registrerte i fjor 100 episoder av vold og trakassering som 

brukerne uoppfordret fortalte om. Mye av volden som ble rapportert inn var grov vold som 

innesperring, voldtektsforsøk, voldtekt og trussel med våpen. Tallene for omfanget av 

menneskehandel er også høye for 2012. De fleste i prostitusjon er ikke utsatt for menneskehandel, 

men en urovekkende stor gruppe er det, ikke minst i forhold til visse nasjonaliteter. 

 

 



Tidligere hadde Nadheim fått økonomisk støtte til mestrings kurs for kvinner og menn som er 

sterkt traumatisert og trenger hjelp til å komme videre i livet. Nå var støtten tatt bort, noe han 

beklaget sterkt. Deltakerne engasjerte seg i diskusjonen om hvordan mestringskursene kunne 

fortsette. 

 

Mildrid Michelsen fortalte fra sitt arbeid på Krisesenter-sekretariatet om” ROSA” . Det er 

en forkortelse for reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse. Vi viser til 

innlegg i Soroptima 1/14,  som omhandler ”Toilettbager til ofre for menneskehandel”. 

Dette gjelder de kvinnene som søker tilflukt på krisesenteret, og deres vei tilbake til 

hverdagen. ROSA tilbyr bistand og beskyttelse til kvinner over 18 som er ofre for 

menneskehandel, men de må ville det selv. Kvinner under 18 år tas hånd om av 

barnevernet.  ROSA er svar på artikkel 12 i Europarådets konvensjon om tiltak mot 

menneskehandel og kan være behjelpelige med trygg bolig, støtte til livsopphold, 

nødvendig helsehjelp og aktivitetstilbud. Tone Lise Akademiet(negledesign m.m.) er en 

god mulighet til utdanning for disse kvinnene. Av aktiviteter er ridning og svømming 

populært. ROSA driver ikke oppsøkende virksomhet, kvinnene blir henvist fra Nadheim, 

politiet eller UDI. De får ikke automatisk oppholdstillatelse. De kvinnene som har barn, er 

ekstra sårbare. Mildrid var opptatt av barna og var bekymret for dem. Vi ble også sterkt 

berørt. 

"Nå vil jeg bare få leve som et menneske" er et utsag som er representativt for de 

kvinnene Mildrid snakket om. 

Det var bred enighet om at de tre foreleserne arbeidet godt på lag, ga oss nyttig 

informasjon og utfylte hverandre godt, og de formidlet god stemning. 

Etter foredragene spiste vi medbrakte kaker og drakk juice/mineralvann.                                   

Klubbene hadde med seg gevinster som ble loddet ut på inngangsbilletten.                             

 

Oslo 20.mars 2014. 

Sigri Undseth, programansvarlig Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb 

 

 

 


