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Definisjonen på trafficking i Palermopro-
tokollen ble slik:
a) “handel med mennesker”: rekruttering,
transport, overføring, husing eller mottak
av personer, ved hjelp av trusler om bruk
av vold eller bruk av vold eller andre for-
mer for tvang, av bortføring, av bedrageri,
av forledelse, av misbruk av myndighet el-
ler av sårbar stilling eller av å gi eller å
motta betaling eller fordeler for å oppnå
samtykke fra en person som har kontroll
over en annen person, med sikte på utnyt-
ting. Utnytting skal som et minimum om-
fatte utnytting av andres prostitusjon eller
andre former for seksuell utnytting,
tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri
eller slaveriliknende praksis, trelldom el-
ler fjerning av organer,
b) samtykke fra et offer for handel med
mennesker til den tilsiktede utnyttingen
nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal
være uten betydning der noen av midlene
nevnt i bokstav a) er brukt.
Veiledning til protokollen er utarbeidet av
Coalition Against Trafficking in women
(CATW) og er oversatt til norsk. Den nor-
ske oversettelsen finnes her: www.fokus-
kvinner.no/2409

Et eksempel på at den andre leiren har
vunnet fram med sitt syn er ILOs syn på
prostitusjon. ILO er FNs internasjonale
arbeidsorganisasjon. De har kommet med
en ny rapport som hevder at medlemslan-
dene bør betrakte prostitusjon som arbeid
og behandle prostitusjon som hvilket som
helst annet yrke.
I den sammenheng siterte Marit Kvamme
fra  Kvinnefrontens brev til departemen-
tene (Barne- og fam.dep., Justisdep.) i an-
ledning deres seminar på globaliserings-
konferansen.

Hva har skjedd i Norge?
Som et resultat av nordisk/baltisk samar-
beid og undertegning og ratifisering av
Palermoprotokollen har den norske regje-
ring utarbeidet handlingsplan mot handel
med kvinner og barn, og laget etiske re-
gler mot kjøp av sex.
”Regjeringens handlingsplan mot handel
med kvinner og barn. (2003 – 2005)”.

I forordet til handlingsplanen sier justis-
minister Odd Einar Dørum:

Handlingsplanen skal
*beskytte og hjelpe kvinner som er ofre
for menneskehandel
*forebygge at handel med kvinner og
barn kan finne sted
*avdekke og straffe handel med med
kvinner og barn
*styrke kunnskap og samarbeid for å inn-
fri planens intensjoner
Koordinator for handlingsplanen er Mona
Dia.
Det skal brukes 100mill over en 3-års pe-
riode. Det skal nedsettes arbeidsgrupper,
en gruppe skal se på erfaringer fra Sverige
og Nederland og komme med en anbefa-
ling i forhold til spørsmålet om kriminali-
sering av kjøp. (Denne gruppen består i
dag av 2 menn, en professor i strafferett
og en fra politidirektoratet. Er de inhabi-
le?)
*Ofre for trafficking skal få 45 dagers ten-
kepause. Dette er ennå ikke trådd i kraft,
så foreløpig blir kvinnene som politiet
kommer i kontakt med sendt ut av landet.
*Man skal avklare vilkår for at ofre for
menneskehandel kan anerkjennes som
flyktning.
Til i dag har Regjeringa sagt at det ikke er
aktuelt å gi kvinner fra Europa oppholds-
tillatelse fordi myndighetene i disse lande-
ne kan og vil beskytte kvinnene.
Dette er underlig når vi vet at mye av pro-
stitusjonen i baltiske og andre tidligere
østblokkland er kontrollert av kriminelle
bander, og vi også vet at politiet i mange
tilfeller er involvert.
Rekrutteringa av kvinner og jenter kan
også være gjort av naboer, venner, brødre,
kjærester.
(Det er ofte russiske kvinner som havner i
prostitusjon. Dette har med deres status
og livssituasjon  å gjøre. Manglende stats-
borgerskap, manglende jobb og utdan-
ning.)

*Styrking av krisesentra i fem regioner –
som skal kunne ta imot ofre for traffic-
king.


