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Menneskehandel – trafficking

FNs bærekraftmål
• 5.2: Avskaffe alle former for vold mot alle 

jenter og kvinner, både i offentlig og 
privat sfære, herunder menneskehandel, 
seksuell og annen form for utnytting.

• 8.7: Treffe umiddelbare og effektive tiltak 
for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på 
moderne slaveri og menneskehandel og 
sikre at de verste formene for 
barnearbeid forbys og avskaffes, 
herunder rekruttering og bruk av 
barnesoldater, samt avskaffe alle former 
for barnearbeid innen 2025.



Utnyttelse
Makt:
• «A har makt over B i den grad A får B til å 

gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort» 
(statsviter Robert A. Dahl (1915–2014))

• «Makt betegner enhver sjanse til å 
gjennomføre sin vilje innenfor en sosial 
relasjon, også på tross av motstand, 
uansett hva denne sjansen beror på.»
(sosiolog Max Weber (1864–1920))

Utnytte:
1. nytte, bruke; dra nytte av; gjøre 

(fullt ut) bruk avnytte, bruke 
hensynsløst til egen fordel

(Det Norske Akademis Ordbok, www.noab.no)



Utnyttelse: Et spekter fra frie valg til slaveri

• Frie valg – jevnbyrdige 
relasjoner

• Ujevnbyrdige relasjoner

• Utnyttelse

• Menneskehandel

• Slaveri

• Kjøp av seksuelle tjenester (straffeloven §316 eller 309)
• Utilbørlig utnyttelse av utlending (utl.loven § 108)
• Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn (straffeloven §311)
• Barneekteskap (straffeloven §262)
• Tvangsekteskap (straffeloven §253)
• Hallikvirksomhet (straffeloven § 315)
• Misbruk av overmaktsforhold m.m. (straffeloven § 295)
• Menneskehandel (straffeloven § 257)
• Grov menneskehandel (straffeloven § 258)
• Slaveri (straffeloven § 259)



Ulike perspektiver på utnyttelse og menneskehandel

PSYKO-
SOSIALT

STRAFFE-
RETTSLIG

POLITISK OG 
STRUKTURELT



Juridisk rammeverk
Internasjonalt
• Palermo-protokollen:  Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, 

særlig kvinner og barn. Supplerer de forente nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende 
organisert kriminalitet (Norge ratifiserte i 2003)

Regionalt
• Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (Norge ratifiserte i 2008)

• EU-direktivet (2011)

Nasjonalt
• Straffeloven § 257 (tidligere §224) og § 258

• Gråsonetilfeller: en rekke andre lovbestemmelser



Menneskehandel = en spesifikk form for utnyttelse

Menneskehandel: en straffebestemmelse, en juridisk kategori av utnyttelse 
(straffeloven § 257 og § 258, bygger på Palermoprotokollen artikkel 3)

Menneskehandel innebærer at mennesker blir utnyttet, for å oppnå økonomisk 
gevinst eller andre fordeler for den eller de som utnytter dem. 

Ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller andre utilbørlige 
virkemidler tvinges, utnyttes og forledes mennesker til prostitusjon og andre 
seksuelle formål, ulike former for arbeid og tjenester (inkl. kriminalitet, tigging), 
krigstjeneste i annet land eller organhøsting.



De tre elementene i menneskehandel



Referanser:

• FNs bærekraftmål
• Palermoprotokollen: FNs protokoll for å forebygge, bekjempe 

og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn
• Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel
• Straffeloven § 257 og § 258
• UNODC (2018): The International Legal Definition of 

Trafficking in Persons: Consolidation of research findings and 
reflection on issues raised

• Menneskertilsalgs.no: Hva er menneskehandel?

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-protokoll-for-a-forebygge-bekjempe-o/id107341/
https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2005-05-16-41
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/Issue_Paper_International_Definition_TIP.pdf
https://menneskertilsalgs.no/om-menneskehandel/

