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Hva forbinder du med begrepet utnyttelse?
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Regner du med at du kan komme i situasjoner der du
kan avdekke utnyttelse?

Ja
97

Jeg tror det
55

Nei
4

Vet ikke
27

183 responses so far



Føler du at du nå har kunnskapen til å kunne
avdekke?

Ja
29

Jeg tror det
78

Nei
10

Det er vanskelig å svare på
42

159 responses so far
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Hva ville du snakket med Maria om?
  

                Rettigheter
            

 9 7

                Om hun har fått 
tilbud om arbeidskontrakt 
eller lønn
            

 7

                Får hun lønn? 
            

 1

                Fri valg 
            

                Om hennes rettigheter iht 
AML. Om muligheter på 
arbeidsmarkedet iht hennes 
kompetanse. 
            

                Hvilken avtale har hun 
med denne familien?

            

                Hun skylder ingenting til 
familien
            

                Rettighetene og 
valgmulighetene
            

                Først og fremst skape 
tillit.
            

                Stilt åpne spørsmål for å 
utforske og kartlegge relajson og 
situasjonen hennes i mer detalj 
f.eks. Hvordan hun ble kjent med 
familien osv
            

                om hun ønsker å 
jobbe på gården
            

 3

                Hvordan oppfatter 
hun selv situasjonen? 
            

 4

                arbeidsvilkår
            

 3

                Arbeidsforhold,
Hvordan bo ordningene kom 
istand
            

                Pratet rundt det 
med arbeidsrettigheter og 
kontrakt og hvordan 
arbeidslivet i Norge 
fungerer.
            

 1

                Krav og plikter 
            

 1

                hvilke tilbud barna 
har/har rett på
            

                Barnehage
Rettigheter
            

                Hvilken avtale har hun 
med de hun bor hos ? 
            

                Hva hun ønsker å gjøre. 
At hun har en frihet. 
            

                Snakke sammen 

                Generelle 
rettigheter
            

 4

                Gradvis info. Dette 
er en prosess
            

 1

                Bevisstgjøre 
hennes rettigheter og 
muligheter uten å snakke 
negativ om engler-familien. 
Gi henne kunnskap om 
rettigheter så hun kan 
vurdere selv hvilken 
rettigheter hun har. Og 
hennes situasjon og 
muligheter 
            

 2

                Spør om å få lønn 
fra gårdseier og en 
arbeidskontrakt
            

 2

                Kartlegge faktiske 
arbeidsforhold, fysiske forhold, 
formelle forhold (kontrakt, lønn, 
arbeidstider osv), reell valgfrihet 
for arbeidet
            

                Spør om de har har 
en type avtale, spørre om 
under hvilke 
omstendigheter ble hun 
involvert i arbeidet på 
gården. Informere om 
arbeidstillatelse og 
arbeidsrettighet,tilby 
samtale sammen med 
vertsfamilien
            

 1

                om hun opplever at 
hun kan si nei 
            

 1

                Arbeidsavtale,  lønn, ferie 



  

                Hennes bo- og 
jobbsituasjon
            

                Egne valg
            

                Har hun kontroll på egne 
reisedokument
            

                Informere om rettigheter
            

                Hennes- og barnas 
rettigheter og muligheter. Hva 
ønsker hun selv? 
            

                På en diskre og 
skånsom måte forsøkt å 
kartlegge hennes og 
familiens livssituasjon der 
de bor, om hun har 
arbeidskontrakt, egen 
bankkonto m.m.
            

 1

                Reflektere rundt 
om Maria ønsker dette 
frivillig, og snakke om at 
hun ikke står i gjeld. 
Informere om rettigheter, 
skole/barnehage for barna, 
andre arbeidsmuligheter 
osv. Maktbalanse. Bo et 
annet sted dersom hun 
ønsker å jobbe på gården? 
            

 1

                Disponerer hun egen 
konto
            

                Arbeidskontrakt 
            

2

                Bosituasjon,  
jobber barna også, hvor 

                Snakke sammen 
om hennes framtidsønsker 
og planer. Kanskje 
reflektere rundt 
selvstendighet og 
muligheter i Norge. 
Realitetsorientering med 
tenke på jobbutsikter. Sikre 
at hun vet hva som er 
innafor med tanke på jobb 
og rettigheter i Norge.
            

 3

                Har 2 
statsborgere/papirløse som har 
oppjoldt seg i Ukraina og kommer 
til Norge, samme rettigheter som 
Ukrainske borgere.. som eks 
kolektivt opphold? 
            

                Et arbeidet noe hun tok  
initiativ til eller be hun bedt om 
det? 
            

                Muligheter 
            

                Avklart forholdene der. 
Får hun lønn? Vil det få noen 
konsekvenser dersom hun IKKE 
ønsker å jobbe der, eller være der?
Gi informasjon om rettigheter: krav 
på lønn, at hun kan få et annet sted 
å bo.
            

                hørt om hun hadde 
arbeidsavtale, lønn. informere om 
rettigheter

            

                Arbeidsforhold: lønn, 
vilkår, arbeidstider
Rettigheter: økonomisk støtte, 
barnehage/skule, helsehjelp og 
bolig
            

                Informasjon om 
støtteorganisasjon, ROSA, politiet 
osv
            

                Arbeidsavtale,  lønn, ferie 
            

                Hva slags type gjøremål 
har hun i løpet av en dag?
Rettigheter

            

                Lover å regler.
            

                Hva får hun i lønn
            

                Kartlegge boforhold, 
arbeidsforhold mm
            

                Fenomenet 
menneskehandel og 
utnyttelse av sårbare 
flyktninger. 
Arbeidslovgivningen og 
ansvar, fenomenet sosial 
dumping og at 
jordbærplukking er en 
arbeidsplass hvor det har 
foregått en del
            

 1

                Har hun skrevet 
arbeidskontrakt med familien

            

                Arbeidsforhold. 
Arbeidskontrakt. Hvordan 
hun oppfatter situasjonen 
for seg selv og barna. 
Informasjon om hennes 
rettigheter i et 
arbeidsforhold. 
Valgmuligheter 
            

 1

                Kartlegge 
arbeidsforholdene. Lønn, 
arbeidstid, kontrakt etc. Ut fra 
informasjonen som er gitt er det 
ikke sikkert hun blir utnyttet. 
Embets ville jeg informere om 
rettigheter. 
            



  

jobber barna også, hvor 
mange timer jobber du, 
føler du deg forpliktet til å 
jobbe? Bor det andre enn 
familien der? Får du 
økonomisk støtte fra NAV? 
Betaler du husleie? Får du 
arbeidskontrakt?
            

 1

                Om Maria er registrert 
hos politi? Om hun har søkt 
kolektiv oppholdstilatelse, som 
gjør at hun har rettigheter som folk 
med norsk statsborgerskap, rett til 
helse hjelp, lære norsk, søke bolig 
i kommunen? Hvordan går det 
med barna? Skal de på skolen, 
barna?  Hva tenker om fremtiden? 
Har laget familien  en kontrakt  for 
Maria? ........
......

            

                Skape tillit. Være åpen på 
egen rolle da forventninger til 
myndigheter kan være annerledes 
enn det vi er vant til.
            

                Lønn og rettigheter til å 
klage.
            

                Forhørt meg hva hun 
opplevde hun trengte hjelp til. 
Bevisstgjøre henne om rettigheter.  
            

                Lønn og 
pensjonsrettigheter
            

            

                Lønn? 
            

                Om hun har tegnet en 
arbeidskontrakt som sikrer hennes 
rettigheter der hun er nå

            

                Rett til lønn, arbeidsvilkår, 
rettigheter mm
            

                Hva ønsker Maria?
            

                Været først - alltid start 
med været! Så når praten er i 
gang, kartlegge hva Maria ønsker 
med livet, fortelle om rettigheter 
og plikter etc
            





Hva lurer du på? Send inn spørsmål til innlederne! Vi
vil svare frem til klokken 14.30

  

Vet ikke hvor har dere mottak...
Men vi kanskje har mulighet... Det
er bare å kontakte oss på
22550200 eller
info.norge@hopeforjustice.org Mer
informasjon på hopeforjustice.org

Oslo! Takk for svar:)

Da er det bare å kontakte oss. Vi
har planner å besøke mottak i
Oslo �

Vi samarbeider nært med
Råde og kommer til å ha
opplæring med andre
mottak, men har ikke
anledning til å være
tilstede alle steder. Vi
sender derfor ut skriftlig
materiell til alle mottak og
andre aktuelle
samarbeidspartnere i tiden
fremover. Takk for ditt
spørsmål, det var et viktig
spørsmål. Med vennlig
hilsen Kristin og Leila, i
ROSA

 1

Alle som bor hos venner, familie
eller andre, må jo også registrere
seg for å søke kollektiv
beskyttelse, og vil da komme i
kontakt med myndighetene. man
kan søke om alternativ
mottaksplass i stedet for å bo på
ordinært mottak, og man vil etter
hvert bli bosatt i kommunen,

�  1

Hei! Det er mulig. Send en
mail til Line eller Ulla ved
RVTS Øst

 1

Hei! Jeg kjenner ikke til hvilken
oppholdstillatelse disse har hatt i
Norge, men det kan jo være mulig
å søke fornyelse av den tillatelsen
man har hatt, eller andre ordinære
oppholdstillatelser. Info finnes på
udi.no. Man kan også søke asyl,
og få søknaden sin behandlet
individuelt som en ordinær
asylsøknad dersom man faller
utenfor gruppen som kan få
midlertidig kollektiv beskyttelse.
Hvem som omfattes av ordningen
med midlertidig kollektiv
beskyttelse finner dere oversikt
over på UDIs sider om Ukraina:
https://www.udi.no/krisen-i-
ukraina/vare-i-norge/beskyttelse-i-
norge/skal-soke-rettigheter-og-
plikter/#link-30164

Vennlig hilsen Hanna Holmelin,
UDI

Bra spørsmål. Lurer på det samme!

Hei, dere finner informasjon om
hvem som omfattes av ordningen
med midlertidig kollektiv
beskyttelse på UDIs sider om
Ukraina. Du kan få kollektiv
beskyttelse hvis du: - er ukrainsk
statsborger og var bosatt i Ukraina
før 24. februar 2022. Det
inkluderer også ukrainske
statsborgere som var på ferie eller
besøk utenfor Ukraina (i inntil 90
dager før 24. februar 2022), eller
som flyktet fra Ukraina kort tid før
24. februar 2022 - har fått
innvilget beskyttelse i Ukraina før
24. februar 2022 - er nært
familiemedlem av personer som
har fått kollektiv beskyttelse
uavhengig av nasjonalitet. Med
nære familiemedlemmer menes
ektefelle, samboer, barn under 18
år og andre familiemedlemmer
som før 24. februar 2022 var del
av husstanden til personen som
får kollektiv beskyttelse.
Eksempler på andre
familiemedlemmer, kan være barn
over 18 år, besteforeldre eller
søsken. Hvis du ikke er blant de
som kan få kollektiv beskyttelse,
kan du søke om beskyttelse og få
en individuell vurdering av
søknaden din. Hvis du har
tilknytning til Ukraina, men ikke er
omfattet av noen av punktene
over, kan du ikke få kollektiv
beskyttelse i Norge.

Husk at man må registrere seg
hos politiet hvis man vil søke om
kollektiv beskyttelse, eller man
ikke faller innenfor ordningen og
vil søke om å få en ordinær
asylsøknad behandlet. Det er
viktig at man ikke blir værende i
Norge uten lovlig opphold. Hilsen
Hanna Holmelin, UDI.

 4

                Hei! Jobber 
dere, ROSA, eller 
andre med «felting» 
på 
flyktningmottakene? 
En ting er å få litt 
informasjon på Råde, 
men sikkert fint om 
de får litt mer 
informasjon på 
mottakene når ting 
har roet seg litt?
            

 7

 3

                Er det lagt noen 
planer eller har man 
tidligere erfaringer fra 
hvordan man best kan nå 
fram med informasjon (om 
utnyttelse og hjelp) til 
flyktninger som bor hos 
venner/familie/andre, men 
som ikke er i kontakt med 
myndigheter?
            

 2

                Er det 
mulighet for å få et 
skriv på at 
kurset/webinaret er 
gjennomgått?
Veldig greit å vise til 
eventuelt 
arbeidsgiver hvis det 
blir etterspurt.
            

 6

 2

                Spørsmål til 
UDI- hva er 
situasjonen for 
ukrainske borgere 
som befinner seg i 
Norge , men som kol 
hit før krigen startet 
og dermed ikke 
omfattes 
rettighetene til 
kollektiv beskyttelse. 
Hvilke rettigheter og 
muligheter har de i 
Norge mtp 
beskyttelse og mulig 
opphold?
            

 1

                Spørsmål til 
UDI:

 3

                Har 2 
statsborgere/papirlø
se som har oppholdt 
seg i Ukraina og 
kommer til norge 
som flyktninger 
samme rettigheter 
med kolektivt 
opphold som 
Ukrainske borgere?
            

 4

 1

                Kommer det 
deltaker bevis på 
kurset/forelesningen 
?

 1



  

hvert bli bosatt i kommunen,
gjennomgå helseundersøkelse
osv osv. En vanlig måte å nå ut
med info på, er via kanaler
flyktningene bruker, bl.a. sosial
medier. NOAS har en Facebook-
side for ukrainske flyktninger, der
man kan kommunisere på ukrainsk
og russisk, Caritas har en
veiledningstjeneste via WhatsApp.
Line, RVTS Øst

UDI er opptatt av å oppfordre alle
til å registrere seg hos politiet.
Dette åpner også for tilgang til
tjenesteapparatet og økonomisk
støtte. Folk kan ha forskjellige
grunner til å ikke registrere seg,
og noen kan trenge informasjon
for å stole på at det er trygt og lurt
å registrere seg. Vi er opptatt av å
nå ut med informasjon, men vi
behøver støtte fra alle dere som
er i kontakt med disse personene.
Vis dem gjerne UDIs nettsider, der
finnes også spørsmål og svar som
gir god informasjon. Hilsen Hanna
Holmelin, UDI

https://www.udi.no/krisen-i-
ukraina/vare-i-norge/vanlige-
sporsmal-og-svar/

Dette lurer også vi på i
Døvekirken Oslo.

 1

ROSA skulle gjerne hatt en
chattetjeneste som kunne vært
tilgjengelig for alle, men per i dag
har vi ikke økonomiske midler til
dette. Vi oppfordrer allikevel alle
som kommer i kontakt med
personer som trenger bistand om
å kontakte oss, vi vil også kunne
benytte døvetolk i samtaler. Hilsen
Kristin og Leila, ROSA

Takk for svar! Det er viktig å være
oppmerksom på at
tegnspråktolker fra Nav
tolketjeneste tolker på norsk
tegnspråk under slike samtaler.
Mvh Marianne Engen Mortensen

Hei, for ordinære asylsøknader, for
personer fra andre land enn
Ukraina, gjelder Dublin-
regelverket. Dere finner mer info
om dette på udi.no/ord-og-
begreper/dublin-samarbeidet/ Jeg
tror det ikke er avklart ennå
hvordan dette vil stille seg for
ukrainere. Info kommer på UDIs
Ukrainasider. Hilsen Hanna
Holmelin, UDI

Hei! Personer som er er nært
familiemedlem av personer som
har fått kollektiv beskyttelse, kan
også få kollektiv beskyttelse,
uavhengig av hvilken nasjonalitet
de har. Andre russiske borgere
kan søke asyl, og få asylsøknaden
behandlet individuelt. UDI har en
egen nettside med informasjon til
russiske borgere om opphold og
visum i Norge:
https://www.udi.no/viktige-
meldinger/informasjon-til-russiske-
borgere/. Hilsen Hanna Holmelin,
UDI

Personer som har fått innvilget
beskyttelse i Ukraina før 24.
februar 2022 kan også få
midlertidig kollektiv beskyttelse.
Hilsen Hanna

Hva om man er russisk
statsborger bosatt i Ukraina?

Hei, du finner informasjon om
hvem som omfattes her på udi.no.
De som ikke omfattes av
ordningen med midlertidig
kollektiv beskyttelse kan søke om
asyl og få en ordinær asylsøknad
behandlet. Se mer her:
https://www.udi.no/krisen-i-
ukraina/vare-i-norge/beskyttelse-i-
norge/skal-soke-rettigheter-og-
plikter/#link-30164

Du kan sende en mail til Ulla eller
Line ved RVTS Øst hvis du ønsker
det

Ja, de kan fortsetteå selge sex
selvom de har kollektiv
beskyttelse.

(Svaret her kom fra Ulla ved RVTS
Øst) Kontakt Pro Sentret for råd og
veiledning for hvordan du kan
følge opp en flyktning som selger
sex)

Du finner kanskje litt info
her:https://menneskertilsalgs.no/o
m-menneskehandel/grasoner-og-
glidende-
overganger/tvangsprostitusjon-
hallikvirksomhet-eller-
overlevelsessex/ Line, RVTS Øst

Kjempeinteressant
spørsmål, her er det
mange gråsoner. Det er så
stort felt at det er
vanskelig å svare på noen
få linjer her, men vi skal ta
dette med oss videre når
ROSA planlegger
seminarer fremover da
dette er viktige spørsmål
når man jobber i dette
feltet. Hilsen Kristin og
Leila i ROSA

 2

 5

                Jeg jobber 
med tegnspråklige 
døve og vil være i 
kontakt med døve 
ukrainske flyktninger 
som har ekstra 
vansker med å 
tilegne seg 
informasjon. Mange 
er avhengige av 
informasjon på 
russisk eller 
ukrainsk tegnspråk 
og de vil ikke kunne 
kontakte ROSA eller 
andre hjelpelinjer via 
telefon. Har dere 
noen tanker om 
disse utfordringene?
            

 1

 1

UDI:

Hvis en allerede har 
registrert asylsøknad 
i et annet land, men 
vedkommende 
opplever det 
utrygt/har opplevd 
vold etc. og vil til 
Norge. Hvilke 
rettigheter/mulighete
r har vedkommende?
            

 2

 4

                Noen av de som 
flykter vestover vil kunne ha 
russisk statsborgerskap. 
Hvordan forholder Norge 
seg til det?
            

?
            

 2

                Dersom en 
person har fått 
kollektiv beskyttelse 
kan de da fortsatt 
selg seksuelle 
tjenester?
            

 1

 2

                Rosa/Pro 
Sentret: Kan dere 
forklare litt mer 
utfyllende hva 
forskjellen er på 
menneskehandel og 
det å ha en hallik? 
Hvor går skillet og 
flyter det noen 
ganger over i 
hverandre?
            

 1



  

Mvh Marianne Engen Mortensen
v/Rådgivningskontoret for syn og
hørsel, Oslo kommune

Hei! Takk for gode svar
over fra NAV, ROSA og
Døvekirken. UDI går alltid
via NAV for å bestille tolk
på tegnspråk. UDI
forsøker å tilrettelegge så
godt vi kan ved
registrering og i mottak. Vi
har vært i kontakt med
døveforbundet og
folkehøyskolen for døve i
Ål som har kunnskap om
ukrainsk tegnspråk.

 1

NOAS har en Facebook-side der
man kan chatte skriftlig på
ukrainsk. Caritas er tilgjengelig via
WhatsApp, kanskje også på
meldinger der? Jeg tror nok
dessverre det vil bli et problam
med mangler på ukrainske og
russiske tegnspråktolker... Line,
RVTS Øst

Spørsmålene og svarene
vil fortsatt være
tilgjengelig i LearnLab, og
vil bli gjort tilgjengelig i
PDF-form sammen med
opptaket og
presentasjonene :-) Line,
RVTS Øst

 1

                Takk for Nyttig 
informasjon ang tema 
håper flere får hjelp å 
slipper å utsettes for exstra 
traumer
            

 2

 1

                Vil spørsmål/svar 
her være tilgjengelige for 
oss senere? Eller blir alt 
borte kl 14:30?
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