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Sårbar person og/eller sårbar situasjon
• fattigdom
• mentale eller fysisk 

funksjonsnedsettelser
• psykiske lidelser
• rusavhengighet
• ensomhet
• mindreårig
• kulturelle og religiøse forestillinger
• rasisme og diskriminering
• minoritetsbakgrunn
• traumeerfaringer

• vanskelig barndom og familiesituasjon
• omsorgssvikt, vold, overgrep
• kjønnsrolleforventninger
• migrasjonsønske
• manglende nettverk
• ulovlig opphold
• manglende tilgang til velferdstjenester
• språk
• relasjoner
• avhengighet av andre



Menneskehandel er en prosess, ikke en hendelse

Sårbarhet og helserisiko i ulike faser 
1. Før avreise
2. Reise/flukt/transitt
3. Etter ankomst i destinasjonsland
4. Avdekkingsfasen (identifisering, evt. refleksjonsperiode, evt. straffesak mot 

bakpersoner, evt. internering og deportasjon)
5. Integrasjons-, retrafikkerings- eller reintegrasjonsfasen

Zimmerman m. fl. (2003)



Før flukten

• Individuelle risikofaktorer
• Familierelaterte risikofaktorer
• Sosioøkonomiske risikofaktorer
• Strukturelle risikofaktorer

European Commission (2015)



På flukt og i transitt

• Avhengighet av andre for å dekke basisbehov
• Transport
• Innkvartering
• Utnyttelse i arbeidslivet
• Overlevelsessex og salg/bytte av seksuelle tjenester
• Menneskesmugling



Etter ankomst

• Nettverk
• Maktubalanse og avhengighet
• Individuelle risikofaktorer og ressurser 
• Traumehistorie
• Ulovlig eller uavklart oppholdsstatus, risiko for deportasjon



Makt- og kontrollmidler
• Fysisk vold
• Psykisk vold
• Økonomisk vold
• Seksuell vold
• Latent vold
• Trusler – direkte og indirekte
• Isolasjon

Forventinger og forestillinger knyttet til
• Kjønn
• Kultur
• Religion

Livsprosjektet
• Drømmen om et bedre liv



Makt- og kontrollmidler

• Vold og fysiske barrierer
• «Fanget bak åpne dører»
• Internalisert eller selvpåført kontroll
• Håp om å tjene penger på sikt

Brunovskis og Tyldum (2004)
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