
I november 2020 ble en svensk 
kvinne, opprinnelig fra Thailand, 
dømt for grov menneskehandel, 

hallikvirksomhet og brudd på 
utlendingsloven.  

Kvinnen ble dømt til 2 år og 10 
måneders fengsel for å blant 
annet ha utnyttet en kvinne fra 
Thailand til arbeid og prostitusjon 
i en thaimassasjesalong i Tromsø.

Hennes norske samboer ble 
dømt for å ha leid ut lokaler 
til thaimassasjesalongen der 
fornærmede jobbet. Retten mener 
han har opptrådt grovt uaktsomt 
når han har leid ut lokaler som 
ble brukt til prostitusjon.

Dommen f ra  Hålogaland 
lagmannsrett er rettskraftig etter at 

Høyesterett nektet anken fremmet 
19. februar 2021.

Nå ønsker politiet å bruke saken til 
å bevisstgjøre personer som leier 
ut lokaler til thaimassasjesalonger 
om at dette erfaringsmessig er 
en bransje hvor det også kan 
forekomme prostitusjon.

Gjennom denne og andre 
lignede straffesaker, og gjennom 
kjennskap til prostitusjonsmiljøene 
vet polit iet at det i  f lere 
thaimassasjesalonger foregår 
prostitusjon. Dette er også et kjent 
fenomen i massasjebransjen. 

Utleiere som ikke tar affære der 
det foregår prostitusjon fra deres 
lokaler, risikerer å bli dømt etter 
den såkalte “hallikparagrafen” som 

også omfatter grov uaktsomhet.

Politiet ønsker at utleiere er 
spesielt oppmerksomme på 
signaler om at det i stedet for, 
eller i tillegg til, thaimassasje tilbys 
salg av seksuelle tjenester.

Dersom du som utleier er kjent 
med eller mistenker at det foregår 
prostitusjon eller menneskehandel 
i lokaler du leier ut, er det viktig at 
du tar kontakt med politiet. 

Det er også viktig at du gjør det 
du kan for å avslutte leieforholdet 
i henhold til leiekontrakten dersom 
du har konkrete holdepunkter for, 
eller kunnskap om at det pågår 
prostitusjonsvirksomhet fra din 
utleieenhet.

NNyyhetsbrevhetsbrev
Ber huseiere være på vakt mot 
menneskehandel og prostitusjon

Dømt for menneskehandel:

1/2021

Kenneth Henriksen, Troms politidistrikt



 » Menneskehandel rammer både 
barn, kvinner og menn. 

 » Menneskehandel er når en person 
ved hjelp av enten vold, trusler, 
misbruk av sårbar situasjon eller 
annen utilbørlig atferd tvinger, 
utnytter eller forleder noen til 
prostitusjon eller andre seksuelle 
ytelser, arbeid eller tjenester, for 
eksempel tigging, krigstjeneste i 
utlandet eller fjerning av organer.

 » Det er straffbart å rekruttere, 
frakte, losjere og motta personen 
som blir utnyttet. 

 » Den som blir kjent skyldig og dømt 
for menneskehandel, risikerer 
fengselsstraff i inntil 10 år.

 » Samtlige politidistrikter i landet 
har nå etablert en spesialisert 
menneskehandelsgruppe. 

 » Ofrene i Norge er ofte utenlandske 
statsborgere i en sårbar situasjon. 
De vegrer seg ofte for å ta kontakt 
eller samarbeide med politiet eller 
hjelpeapparatet.

Fakta:   
Menneskehandel

Samtlige politidistrikt i 
landet har egne men-
neskehandelsgrupper. I 

Troms er denne gruppen ledet 
av Kenneth Henriksen. 

Han har over tid hatt fokus på 
prostitusjon i thaimassasjen-
æringen i eget distrikt og som 
nestleder i Politiets nasjonale 
kompetansegruppe mot men-
neskehandel.

 — Vi har god dialog med Norsk 
Massasjeforening, som har 
mange thaimassører som med-
lemmer. Foreningen er kjent 
med at det er mange aktører 
som misbruker navnet thaimas-
sasje, for å selge seksuelle 
tjenester. Disse har hverken 
utdanning eller kompetanse 

til å tilby ekte thaimassasje. 
Foreningen mener at slik virk-
somhet fungerer svært konkur-
ransevridende for de seriøse 
aktørene, og mener at kvin-
ner fra Thailand risikerer å bli 
stigmatisert som følge av dette, 
sier Henriksen.

Ofrene i Norge er ofte uten-
landske statsborgere i en 
sårbar situasjon. De vegrer 
seg ofte for å ta kontakt eller 
samarbeide med politiet eller 
hjelpeapparatet.

 — Vi har sett at kvinner blir 
grovt utnyttet, og lever og job-
ber under uverdige forhold. 
For å forebygge og avdekke 
menneskehandel, trenger vi i 
politiet hjelp, sier Henriksen

     Vi har sett at kvinner blir grovt utnyttet, 
og lever og jobber under uverdige forhold.“  

Kenneth Henriksen, 
Troms politidistrikt.

Useriøse aktører:



 

 » Bransjer med lave etableringskostnader

 » Mange ufaglærte ansatte og få formelle krav til kompetanse

 » Stort innslag av utenlandsk arbeidskraft

 » Kortvarig opphold i Norge

 » Uoversiktelige kontraktskjeder

 » Fravær av organisasjoner og fagforeninger

 » Arbeid utført i private hjem

 » Arbeid utført på natten

Næringslivskontakt i Troms 
politidistrikt, Merethe 
Samuelsen, forteller at 

menneskehandel ikke bare han-
dler om prostitusjon.  

 —  Den groveste formen for ar-
beidslivskriminalitet er men-
neskehandel, sier hun.

Under finner du noen kjennetegn 
for næringer  hvor menneske-
handel forekommer.

Har du mistanke om at enkelt-
personer som kan være utnyttet 
til prostitusjon, seksuelle ytelser, 
arbeid eller tjenester? Ta kon-
takt med politiet.

 » Tips oss på politiet.no

Risikobransjer for menneskehandel

Dette nyhetsbrevet er utgitt av næringslivkontakten i Troms politidistrikt.  

Kontakt oss for mer informasjon.

 Merethe Samuelsen,  Troms politidistriktArbeidsliv:

https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/menneskehandel/

