Program
09:00–09:10 Velkommen
09:10–09:50 Utnyttelse av ungdom til kriminalitet i Norge:
•
•
•

Hva er utnyttelse av ungdom til kriminalitet?
Ungdom utnyttet til kriminalitet i Norge: Funn fra en spørreundersøkelse
fra RVTS (2021) – Line Ruud Vollebæk, RVTS Øst
Fem fagfolk forteller: Hvordan blir ungdom utnyttet til kriminalitet i
Norge?

09:50–10:00 Pause
10:00–10:30 Erfaringer fra Storbritannia:
•

Disrupting child criminal exploitation – Iryna Pona, The Children’s Society

10:30–10:50 Enslige mindreårige migranter utnyttet til kriminalitet i Sverige
(og Norge)
•

v/Katia Wagner, journalist og forfatter

10:50–11:00 Pause

11:00–11:30 Erfaringer fra Sverige
•

Ungdomskriminalitet i Sverige i et menneskehandelsperspektiv – Maria
von Bredow, Brottsförebyggande rådet

11:30–12:00 Det strafferettslige perspektivet:
•
•

En kort oppsummering av det internasjonale og norske lovverket
Ungdom utnyttet til kriminalitet: Strafferettslig praksis i norsk kontekst –
Rudolf Christoffersen, statsadvokat i Hordaland

12:00–12:45 Lunsj
12:45–13:30 Hva gjør ungdom sårbare for utnyttelse, og hvordan kan vi hjelpe?
•
•
•

Fem fagfolk forteller: Sårbare ungdommer, rekruttering og
skadevirkninger
Et barne- og ungdomspsykologisk perspektiv på utnyttelse til kriminalitet
– psykologspesialist Lars Lyster, RVTS Øst
Fem fagfolk forteller: Vi har alle et ansvar – om forebygging, tverretatlig
samarbeid og hjelpetiltak

13:30–13:40 Pause
13:40–14:30 Panelsamtale ledet av Kadafi Zaman: Refleksjoner rundt
menneskehandelsperspektivet på ungdomskriminalitet og veien videre.
Paneldeltakere:
•
•
•
•

Dishanie Amit Eliassen - politiadvokat, Ungdomsavsnittet ved Enhet
sentrum, Oslo politidistrikt
Kenneth Wøhni Helberg – politioverbetjent/politikontakt, Seksjon for
etterretning og forebygging, Troms politidistrikt
Younas Mohammad-Roe – leder ved Barnevernvakten, Oslo kommune
Signe Horn – generalsekretær, Voksne for Barn

Medvirkende i «Fagfolk forteller»-filmene:
•
•
•
•
•
•

Marie Gullestad - Barne- og familieetaten, Oslo kommune
Vebjørn Brækken – fagutvikler ved Uteseksjonen i Trondheim
Kenneth Wøhni Helberg – politioverbetjent/politikontakt, Seksjon for
etterretning og forebygging, Troms politidistrikt
Morad Aziman – Kingwings Crew, danser, koreograf og skuespiller
Muhammed Elfström – Utekontakten i bydel Søndre Nordstrand
Anette Storm-Aafoss – fagleder, Eir Barnevern

Innledere
Iryna Pona - Policy and Research Manager, The Children’s Society
The Children’s Society er en britisk organisasjon som jobber med sårbare og
utsatte barn og unge - blant annet med mindreårige utnyttet til kriminalitet.

Maria von Bredow – Senior utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Maria von Bredow jobber dels på en enhet som heter Center mot
Våldsbejakande Extremism, dels med barne- og ungdomsspørsmål for Brå
generelt. Tidligere har hun blant annet jobbet med menneskehandel med
barn ved Nationella Samordningen mot Människohandel. Har blant annet
skrevet rapporten "De kommer alltid att hitta mig" (They will always find
me) om mindreårige nordafrikanske gutter utnyttet til kriminalitet.
Katia Wagner – Journalist, forfatter og foredragsholder
Katia Wagner har jobbet som undersøkende journalist i 25 år, og har
spesielt fordypet seg i temaer som menneskehandel, seksuallovbrudd,
æresrelatert vold, migrasjon, radikalisering og unge mennesker på
flukt.Hun har forfattet fem bøker, blant annet Pojkarna och de ensamma
poliserna og Ingen plats för mig. Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid:
Guldspaden, Röda Korsets journalistpris og Wendelapriset.

Rudolf Christoffersen – statsadvokat, Hordaland, Sogn og Fjordane
statsadvokatembeter
Rudolf Christoffersen har vært aktor i en rekke menneskehandelssaker som har ført til
fellende dommer. Han har tidligere vært Norges representant i GRETA (Group of experts
on action against trafficing in human beings), og liason i Eurojust.
Lars Lyster – spesialrådgiver RVTS Øst
Lars Lyster er psykolog med spesialitet innen barn, ungdom og
familier, og har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og
barn/ungdom. Han er nasjonal koordinator for RVTSenes arbeid
med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme,
arbeider med tiltak for militært og sivilt innsatspersonell, samt
strategier for stressmestring. Var med på å etablere RVTS Øst
sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO.
Line Ruud Vollebæk – spesialrådgiver RVTS Øst
Line Ruud Vollebæk er utdannet barnevernspedagog, med master i sosialt arbeid. Hun har
lang erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og oppfølgingsarbeid med ungdom og voksne, i
utsatte miljøer i Oslo sentrum. Har skrevet artikler/rapporter om bl.a. menneskehandel og
sosialt arbeid med sårbare migranter. Ved RVTS Øst jobber hun med utnyttelse/menneskehandel, migrasjon, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Konferansier/moderator: Kadafi Zaman
Kadafi Zaman er journalist i TV2, og har i mange år dekket
saker relatert til kriminalitet, terror og innvandring i Norge.
Sammen med Janne Amble har han har siden høsten 2019
ledet dokumentarserien Norge bak fasaden på TV 2 sammen
med janne Amble. De vant sammen Gullruten 2021 i klassen
beste programleder for nyhet, sport eller aktualitet
Kadafi Zaman er aktuell med boken «Den norske drømmen»
som ble utgitt september 2021, og ble mottatt med gode
anmeldelser.

Seminaret arrangeres av RVTS Øst, RVTS Nord, RVTS Sør,
RVTS Midt og RVTS Vest

For mer informasjon om regional oppfølging av seminaret/problematikken,
kontakt RVTS i din region:
RVTS Nord: Kirsten Eriksen (Kirsten.Eriksen@unn.no)
RVTS Midt: Merethe Garnes Hellen (merethe.garnes.hellen@stolav.no)
RVTS Vest: May-Irene Wergeland (may-irene.wergeland@helse-bergen.no)
RVTS Sør: Pernille Lavoll Baade (pernille.lavoll.baade@rvtssor.no)
RVTS Øst: Line Ruud Vollebæk (line.vollebaek@rvtsost.no)

