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Ungdomskriminalitet i media (her Aftenposten 13. mai 2019)



Politiets trusselvurdering 2021

• Kriminelle tiltrekker seg ungdom, 
ofte med levekårsutfordringer, ved 
å tilby tilhørighet, brorskap, 
respekt, beskyttelse og 
økonomiske midler

• Kjederekruttering av hele 
vennegjenger og rekruttering 
gjennom slektskap

• Rekruttering via sosiale medier, i 
gjengenes kjerneområder og 
ungdommenes nærmiljø

• Bruk av vold og tvang
• Målbevisst rekruttering av 

ungdommer med voldskapasitet 
og eget distribusjonsnettverk



Forskning og stortingsmelding

• Norsk forskning om mindreårige ofre for menneskehandel
• Norsk forskning om ungdoms- og gjengkriminalitet
• Andre rapporter
• Kunnskapsoppsummering fra FHI 2020
• Stortingsmelding om ungdoms- og gjengkriminalitet 2021
• Europeisk forskning: mye fokus på mindreårige migranter
• Storbritannia: fokus også på britisk ungdom utnyttet til 

kriminalitet



Utnyttelse av ungdom til kriminalitet – en 
definisjon
Utnyttelse av mindreårige til kriminalitet innebærer situasjoner og 
relasjoner der barn og ungdom får noe (f.eks. mat, overnatting, 
narkotika, alkohol, sigaretter, gaver, penger, oppmerksomhet, 
hengivenhet, status) som et resultat av at de utfører en kriminell 
handling på vegne av en annen person eller gruppe personer.

Utnyttelsen skjer ofte uten at ungdommen umiddelbart gjenkjenner 
den  - ungdommen tror som regel at de har kontroll over 
situasjonen. 

De som utnytter ungdommen har makt over dem i kraft av alder, 
kjønn, intellekt, fysisk styrke og/eller økonomiske eller andre 
ressurser. Ungdommen har begrensede valgmuligheter som følge av 
deres sosiale, økonomiske og/eller emosjonelle sårbarhet. Vold, 
tvang og trusler er vanlig. 



Hvorfor fokus på utnyttelse?

• For å avdekke

• For å gi riktig hjelp

• For å ivareta barns rettigheter

• For å forebygge kriminalitet og straffe bakmenn



Straffeloven - menneskehandel

§ 257. Menneskehandel (1. ledd)
Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen 
utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til
a) prostitusjon eller andre seksuelle ytelser
b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,
c) krigstjeneste i fremmed land eller
d) å samtykke i fjerning av et av vedkommendes indre organer,
straffes for menneskehandel med fengsel i inntil 6 år.



Straffeloven - menneskehandel
§ 257. Menneskehandel (2. og 3. ledd)
På samme måte straffes den som
a) legger forholdene til rette for slik tvang, utnyttelse eller forledelse 

som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta 
personen,

b) på annen måte medvirker til tvangen, utnyttelsen eller forledelsen, 
eller

c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til en slik 
handlemåte fra en person som har myndighet over den 
fornærmede, eller som mottar slik betaling eller fordel.

Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en 
person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, 
misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. 
Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis 
han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.



Straffeloven - menneskehandel
§ 258. Grov menneskehandel
Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved 
avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på 
om den som ble utsatt for handlingen var under 18 år, om det ble 
brukt grov vold eller tvang og om handlingen har medført betydelig 
utbytte. Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, 
straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.



De tre elementene i menneskehandel



Hvorfor er menneskehandelsperspektivet viktig?

• Barns rett til beskyttelse mot utnyttelse
• Plikt til å identifisere mulige ofre
• Utenlandske borgere: rettigheter knyttet til status som offer 

for menneskehandel
• Straffefrihet (non-punishment principle)
• Meldeplikt til barneverntjenesten
• Avvergeplikt



Ulke perspektiver på menneskehandel

Politisk / 
strukturelt
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perspektiv


