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●●nyheter

side 8 og 9

Treffpunktet
vokser

Noah Lilleseth Nilsen (8)
ønsker flere voksne
frivillige til Treffpunkt
Kongsvinger.
●●nyheter

side 6 og 7

Kjøpt og solgt til
sex-slaveri
lørdagskveld: Mølleparken var samlingssted lørdag kveld etter at alle var ferdige på scenen i årets UKM fylkesmønstring.

Koste seg på
kulturfesten



Foto: Ole-Johnny Myhrvold

kreativ ungdom: 360 deltakere brukte helga til å vise fram sine kreative

evner under UKMs fylkesmønstring i Kongsvinger. Det var over 90 innslag på scenen
side 12 og 13
og 49 utstillere som deltok.

Myten om en lykkelig hore
finnes på film og knapt nok
der. Menneskehandel er
her og nå, rett rundt oss.
●●sport sidene 26 og 27

Spray-sjokk på
Gjemselund
KIL kan vente seg tøffe
reaksjoner etter at en
assistentdommer ble
sprayet i ansiktet.

Nyg
grillet kylling

Smoothie
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Se alle tilbudene på

MENY.

250ml, stort
utvalg, Bendit

Ristorante pizza
325-370g, Dr. Oetker,
stort utvalg

Toalettpapir
6rl, Unik Soft

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.
Tilbudene gjelder 24.04-26.04.2017.

fra v
varmeskapet
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Åpner for innspill på gatenavn

ICA bygger ut for 25 millioner

ÅSNES: Det er kommunen som er offisiell
adressemyndighet i Norge, og de fastsetter offisielle adresser til eiendommer og
bygninger.
Åsnes kommune åpner nå for innspill til
endring av navn på gater og veier i
kommunen.
I 2011 fikk alle innbyggerne i Åsnes
kommune gate- og veiadresser, etter at
forslag til gate- og veinavn ble sendt ut på
høring og endelig vedtatt av kommunestyret i desember samme år.

TORSBY: Ica Toria i Torsby bygger om.
Allsport er ute av bygget, der vil det nå bli
kafé og det svenskene kaller «förbutik»,
altså en mindre butikk i forbindelse med et
varehus, som vanligvis har tipping og
selger aviser, tobakk og frimerker. I tillegg
vil det bli ny blomsteravdeling og frukt- og
grøntavdelingen utvides. Det melder Nya
WerlandsTidiningen.
Det vil også bli et nytt kassaområdet,
med selvbetjeningskasser.
– Vi vil gi kundene våre den muligheten.

«Det åpnes nå for innspill til endring av
navn på gater og veier. Nye navneforslag
skal begrunnes», heter det i et skriv fra
kommunen.
De som har forslag til navneendringer,
kan sende dem til Åsnes kommune før 28.
april.

Vi tror mange kommer til å sette pris på
det, mens andre sikkert vil fortsette å
betale i de vanlige kassene, sier butikksjef
Jakob Walfridson til avisen.
Han forteller at deres kundeundersøkelser viser at det var fisk og skalldyr folk
savnet mest. Derfor blir det nå en ny
fiskedisk. I tillegg vil det bli et nytt kjøkken.
Ombyggingen har en prislapp på 25
millioner svenske kroner. Planleggingen
har vært i gang et års tid, og den nye
butikken vil stå klar i slutten av november.

Menneskehandel
■■ følge FN er dette verdens

nest største illegale økonomi
etter våpenhandel.
■■ Mer enn 45 millioner
mennesker i verden lever
i en tilstand som defineres
om moderne slaveri, ifølge
Global Slavery Index.
■■ Ankesaken mot tre personer
tiltalt for menneskesmugling
pågår nå i Eidsivating
lagmannsrett, en fjerde
person har trukket anken.
De tre andre nekter for
å ha utnyttet kvinner til
prostitusjon.
■■ Rosa-prosjektet bistår
personer som er utsatt for
menneskehandel og alle
andre som kommer i kontakt
med menneskehandel,
tipstelefonen er åpen døgnet
rundt: 22 33 11 60.
■■ NRK Brennpunkt viser
tirsdag 25/4 dokumentaren
«Jenter til salgs».

JENTA MI: – Hun selger sex fordi hun vil det. De er ikke verdige ofre, de er jo bare horer. For det var et frivillig valg, hun ville det selv, ikke sant? Skuespillerne Astrid Elise Sæterøy og Beathe Fro
forsamling på Politihøgskolen. Handlingen er kjent og særlig fra film og teater, men virkeligheten er verre: – Bakmennene til jentene har lurt dem inn i bransjen med lovnad om alt fra kjærlighet til
deretter systematisk brutt ned med trusler, mishandling og gjentatte voldtekter, sa de i gjenfortellingene og rollespillene. Kildene er rettssaker og kvinner som har kommet seg vekk fra bakmenn

– Menneskehande

KONGSVINGER:
Fattige, unge og sårbare jenter er handelsvare i verdens
nest mest lønnsomme
illegale økonomi.
Anita Krok

ak@glomdalen.no

Menneskehandel foregår rett
foran oss, alt fra håndverkere
som tilbyr rimelig oppussing

hjemme til jenter som selger
seg på gata.
– En dose narkotika kan selges én gang, men en kvinne kan
selges igjen, igjen og igjen, sier
høyskolelektor Maya Brenna
Nielsen ved Politihøgskolen i
Kongsvinger.
Hun var innleder da menneskehandel var et ytterst aktuelt
og skremmende tema på fagkvelden til Kongsvinger Soroptomistklubb og Politihøgskolen
i Kongsvinger i forrige uke.

Varsleren på Skarnes

– Jeg orket ikke mer vold, kjefting og fysiske represalier fra
samboerparet jeg bodde hos på
Skarnes, sa en 25 år gammel
bulgarsk kvinne da hun oppsøkte det lokale politiet for to år
siden.
Varsleren vitner nå i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett
på Hamar mot tre bakmenn
som er tiltalt for menneskesmugling.
Da den unge kvinnen kom

hjem til leiligheten på Skarnes
for to år siden, fikk hun juling,
spark, slag og knivtrusler. Hun
bestemte seg da for å gå til politiet.

Gå inn i din tid

HEI VERDEN: – Du ser ikke
menneskehandel før du tror den
finnes, sa Maja Brenna Nielsen.

– Dette er stygg og kynisk utnyttelse av kvinner i en sårbar
situasjon. De lever under et
strengt regime med vold og
trusler. Noen er analfabeter,
andre kan ha barn å forsørge i
hjemlandet, sa politiadvokat

Glåmdalen

nyheter

Mandag 24. april 2017

– Ulovlig vedtak
av kommunen

nes: Thomas Døderlein (bildet) og Øvre
Romerike Montessoriskole klager på at Nes
formannskap har sagt nei til dispensasjon for
etablering av midlertidige skolelokaler i det
kommende barnehagebygget på Bjertnestunet.
Døderlein viser til at vedtaket ikke er begrunnet og dermed er et brudd på forvaltningsloven.
Han ber om ny politisk behandling av saken.
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Trafikkulykker i Hedmark og Norge:

Antall omkomne går ned
HEDMARK: Ingen døde i veitrafikkulykker i Hedmark i mars. 13 ble skadd i 7
ulykker.
Tallene fra SSB viser en liten nedgang
fra 2016. På landsbasis økte det totale
antallet på ulykker og skadde, fra henholdsvis 272 til 327 og 367 til 567, og 8
mistet livet på veiene i mars 2017. Alle de
omkomne i mars var menn, og alderen på
de drepte varierte fra 0 til 5 år og 85 år

eller eldre. SSB melder også at statistikken
fra årets tre første måneder følger
nedgangstrenden vi har sett de siste 40
årene.
I årets første kvartal krevde trafikken 20
menneskeliv på landsbasis, 11 færre enn
samme periode i fjor. Tross store svingninger i tallene har statistikken fra 2000-tallet vist en betydelig nedgang.

SOLGT: Kathryn Bolkovac (Rachel Weisz) avslørte menneskehandel og korrupsjon langt inn i FN-systemet
i Bosnia i 1999. De ukrainske kvinnene var solgt av sine egne, her fra «The Whistleblower».FOTO: FILMWEB

stad viste det beinharde fortellerteatret «Valgt det ...» som foran en rystet
økonomisk trygget, de er eksperter på å skape avhengighet. Kvinnene blir
ene, hallikene og den organiserte, ulovlige prostitusjonen. BILDER: ANITA KROK

GJØR NOE: Et sterkt
engasjement som synes på trykk.

KYNISME: – Jenter søker trygghet i noe som ødelegger dem, jo mer
du tenker på omfanget, jo sintere blir du, sa Louise Erichsen.

samarbeider ellers lokalt med
krisesenteret, Kvinnemuseet
og GIV, Glåmdal interkommunale voksenopplæring, opplyste leder Bjørg Østvold i Kongsvinger Soroptimistklubb.

med sine fortellinger basert på
grundig research og samtaler
med de få kvinnene som har
klart å rømme vekk fra bakmennene, de bor nå i dekning
her i landet. Sæterøy og Frostad
arbeider nå for at stykket deres
skal bli vist ute i skolene.
– Hva kan vi gjøre for å stoppe
menneskehandel? Ikke kjøp
billig steinlegging av gårdsplassen av folk som kommer på
døra di, ikke rengjør bilen hos
bilvaskere som er mistenkelig

billige, reflekter over prisnivået
og hva en tjeneste skal koste.
Ikke kjøp sex. De fleste menn er
dog mer redd for kona si enn for
politiet, sa høyskolelektor Maja
Brenna Nielsen.
Hun har tidligere arbeidet
med Rosa-prosjektet i Oslo.

l er vår tids slaveri
Ann Elisabeth Billa og etterforskningsleder Ingar Høye til
Glåmdalen da saken ble kjent
for halvannet år siden.
Handel med mennesker er
tett knyttet til flere andre alvorlige lovbrudd: Økonomisk kriminalitet, korrupsjon, narkotika, vold i nære relasjoner, voldtekt og utøvelsen av grov vold.
– Vi støtter og hjelper kvinner
gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid, vi kjører nå temaet
«Mennesker som salgsvare» og

Valgt eller tvunget?
I fortellerteatret «Valgt det ...»
viste skuespillerne Astrid Elise
Sæterøy og Beathe Frostad virkeligheten til kvinnene i det
som er vår tids slaveri.
Duoen rystet soroptimistene

Ikke sex, men penger
– I min tid i Rosa-prosjektet
møtte jeg kvinner fra 60 nasjonaliteter i alderen 18 til 25 år, ingen av dem snakket om sex.

– Kvinnene snakket alltid om
penger, nok penger til å kjøpe
seg ut, for å betale gjeld til bakmennene. Norge er ett av verdens rikeste land og vi er attraktive fordi vi betaler godt for tjenester, sa Maja Brenna Nielsen.
– Det er «bare» kvinner her i
dag, vi er på ett vis litt feil publikum, kom det lakonisk fra salen.
– Men vi har sønner, og der
begynner holdningsarbeidet,
svarte Louise Erichsen kontant.

