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KOnGSVInGer: – Vi 
aksepterer ikke men-
neskehandel, sier 
soroptimist Karin 
Guttormsen. Lørdag i 
Kvinnemuseet vies 
også den såkalte 
Skarnes-saken.
AnitA KroK
ak@glomdalen.no

Fattige, unge og sårbare jenter 
er handelsvare i verdens nest 
mest lønnsomme illegale øko-
nomi – handel med mennesker.

– Hva kan vi gjøre?, spør Ka-
rin Guttormsen i Kongsvinger 
soroptimistklubb på lørdagens 
temadag på Kvinnemuseet. 

– Bevisstgjøring, synliggjø-
ring og å spre informasjon om 
menneskehandel og ofrene. 
Soroptimistene vil gå ut på gata 
og informere, og bruker for ek-
sempel verdensdagen mot 
menneskehandel 30/7 og FN-
dagen 24/10. Vet folk hva som 
egentlig skjer i Kongsvinger og i 
grensetraktene?  

– Se deg rundt
– Hva vi vil oppnå? Vi ønsker å 
ramme markedet, de kriminel-
le nettverkene og kundene som 
opprettholder hele sexindustri-
en. Så lenge det er etterspørsel , 
er det et marked med stor pro-
fitt for bakmennene. I foredra-
get sitt på lørdag vil hun ta opp 
hvordan ofrene kan hjelpes og 

bakmennene må taes.
Karin Guttormsen er tidligere 

president i Norgesunionen,  har 
hatt nasjonalt verv i ti år. hun 
satt i styret i ti år og har ledet 
det såkalte Moldovaprosjektet. 
Hun har nå flyttet hjem til 
Kongsvinger. 

Sannheten rett i trynet
– Hun selger sex fordi hun vil. 
De er jo bare horer og foretar et 
frivillig valg, ikke sant? sa skue-
spillerne Astrid Elise Sæterøy 
og Beathe Frostad i fortellertea-
tret «Valgt det ...». 

De to sendte sjokkbølger da 
de viste stykket på Soroptimis-
tenes temakveld om mennes-
kehandel på politihøgskolen på 
Sæter for et halvt år siden. 

– «Valgt det ...» er klassisk 
holdningsskapende arbeid. Slik 
er verden, og det må ungdom-
mene våre få vite, mener Kari 
Guttormsen. 

hva skjedde på Skarnes 
– Jeg orket ikke mer vold, kjef-
ting og fysiske represalier fra 
samboerparet jeg bodde hos på 
Skarnes, sa en 25 år gammel 
bulgarsk prostituert kvinne da 
hun rømte fra Øgardsveien til 
vårt lokale politi.

– Jeg forteller om etterfors-
kningen i den såkalte Skarnes-
saken, sier politioverbetjent In-
gar Høye. Han var etterfors-
kningsleder i saken. 

– Vi dro ut i felt og fulgte digi-
tale spor og kilder. For å si det 

rett ut, vi har aldri arbeidet med 
noe i denne dimensjonen før.

Skarnes-saken er den første 
menneskehandel- og prostitu-
sjonssaken i Hedmark politidis-
trikt. 

– Det var nybrottsarbeid ved 
Kongsvinger politistasjon og 
strakte seg opp mot tre år. Sa-
ken var oppe i Vinger tingrett, 
Eidsiva lagmannsrett og ble an-
ket til Høyesterett, men avvist. 
Dette var aller verst for ofrene, 
kvinnene måtte gå gjennom 
alle de grusomme detaljene på 
nytt for hver rettsinstans. 

– Bevisstheten hos folk om 
menneskehandel har økt gene-
relt. Vi så det da NRKs Brenn-
punkt dokumenterte hvor om-
fattende dette er, mener politi-
overbetjent Ingar Høye.

Salgsvare ig jen og ig jen
– Vårt Moldova-prosjekt startet 
i 2006 med midler fra TV-aksjo-
nen i 2005. Prosjektet finansi-
eres fortsatt av oss, sier Karin 
Guttormsen. 

– Folk vet mer om menneske-
handel nå enn for ti år siden, 
men vi må vise hvor stor indus-
trien er, sier hun og siterer tidli-
gere president Kirsti Guttorm-
sen i Soroptimist International 
Norgesunionen: «En brukerdo-
se narkotika kan selges én gang, 
men en kropp kan selges igjen 
og igjen». Karin tilføyer: 

– Resultatet er dessverre at 
kvinnene ofte ender opp med å 
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KJent Syn: Ei jente selger seg på gata, bak hennes tvang, lidelse 
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FaKta: Fortellerteatret «Valgt 
det ...». FOtO: anIta KrOK
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ruSKJørInG: Politiet tok torsdag med en kjenning inn for prøvetaking etter 
mistanke om ruskjøring. IllStraSJOnSFOtO: JenS hauGen

Sør-Odal: Mann i 50-årene 
stoppet av politipatrulje på 
Skarnes.
Per eriK Stømner 
pes@glomdalen.no

Det var torsdag kveld at en politipatrul-
je møtte en bil i sentrum av Skarnes.

– Patruljen dro kjensel på bilen og 
stoppet den for kontroll, sier politiover-
betjent Rune Bekkemoen ved Kongs-
vinger politistasjon.

Bilføreren, en mann i 50-årene, er i 
følge politiet en kjenning.

– Mannen var ruspåvirket og kjørte 
bil uten førerkort. Han hadde også en 
mindre mengde narkotika på seg, sier 
Bekkemoen, som forteller at det var 
snakk om amfetamin – høyst trolig til 
personlig bruk.

– Bilføreren ble tatt med til testing og 
det ble tatt blodprøve. Bilen ble beslag-
lagt og mannen løslatt, sier Bekkemo-
en.

Politiet beslagla bilen til ruspåvirket bilfører

– du tror det ikke 
før du ser det

temadaG
 ■ «Menneskehandel, den nest 
største «industri» i verden» 
ved politioverbetjent Ingar 
Høye, lørdag Kvinnemuseet, 
10.15, «Hva kan vi gjøre, 
hver og en av oss», Karin 
Guttormsen, Kongsvinger 
Soroptimistklubb, 11.15.

 ■ Et samarbeid mellom 
Kvinnemuseet 
og Kongsvinger 
Soroptimistklubb, gratis 
inngang, høstmarked fra 
12.00 med hjemmelagede 
produkter til inntekt for 
«Kvinner hjelper kvinner, 
nasjonalt og internasjonalt», 
kafeen og utstillingene er 
åpne hele dagen, 10.00-
15.00 
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NEI: – Det er bakmennene som 
må tas, sier Karin Guttormsen.
 ILLUSTRASJONSFOTO

KJøTTSTyKKE: Kjøpt og betalt, slik illustrerer Reden København 
sexhandel, Reden er et fristed for prostituerte kvinner. FAKSIMILE 

Oslo Sanitetsforening

Brusetkollen AS

Omsorgsbase (forsterket fosterhjem) søkes!
Vi søker hjem til barn som trenger tydelige, tålmodige og rause omsorgs-
personer. Barna vi søker hjem til har ofte store omsorgsbehov, som kan
skyldes utviklingstraumer eller spesifikke diagnoser som f.eks. ADHD, o.l.
Brusetkollen har fokus på traumesensitiv omsorg, og ønsker at våre hjem
jobber ut fra en slik forståelsesramme. Opplæring innen traumesensitiv
omsorg og Circle of Security (COS) vil bli gitt.

Med omsorgsbase menes en familie som i sitt hjem påtar seg omsorgen for
en gutt eller jente over flere år. Dette innebærer at den i familien som påtar
seg oppdraget blir frikjøpt fra å ha annet lønnet arbeid. Plasseringen skal
være planlagt etter lov om barneverntjenester. Hjemmet vil være tett knyt-
tet til avdeling Satellitten på Brusetkollen, og man vil få opplæring og faglig
påfyll, hyppig veiledning, og fastlagte pausehelger. Omsorgsbasen vil være
en del av Brusetkollen sitt store fellesskap.

Vi tilbyr:
• Konkurransedyktig godtgjøring 12 måneder i året
• Kollektiv pensjon, gruppeliv og ulykkesforsikring
• Månedlig utgiftsdekning
• Opplæring, kurs, veiledning, og deltakelse på arrangementer

For stillingen gjelder:
• Oppdragstaker kan ikke ha annet lønnet arbeid
• Eventuelle egne hjemmeboende barn bør være over 16 år
• Hjemmets avstand fra Asker bør ikke overstige 1,5 times kjøring
• Ved tilsetting må politi og helseattest fremlegges

For ytterligere informasjon om oppdraget kontaktes
avd. leder Pål Holst-Jæger, eller ass. avd. leder Hanne Olaussen
på telefon 66 98 79 00.

Skriftlig søknad med informasjon om familien, sendes på e-post til
paal@brusetkollen.no, eller pr. post til
OSF Brusetkollen AS, Otto Valstads vei 70, PB 422, 1373 Asker
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åSNES: Han kjørte for 
fort, mistet førerkortet, 
men godtok ikke å være 
uten lappen i åtte måne-
der. Men det må han pent 
være.
Kenneth MelleM 
kenneth.mellem@glomdalen.no

Åsnes-karen kjørte i 120 kilo-
meter i timen i ei 80-sone i 
Stor-Elvdal i sommer. Han ble 
stoppet i en fartskontroll. Etter-
som han allerede hadde tre 
prikker på førerkortet, skulle 
han miste lappen i åtte måne-
der. Dette motsatte han seg, og 
saken havnet i retten. Boten på 
11.000 kroner har han godtatt.

Retten har kommet fram til at 
på grunn av trafikksikkerhet og 
allmennpreventive hensyn, 
skal førerkortet hans beslagleg-
ges. Normalt skulle han ha mis-
tet førerkortet for en periode på 
tre til fem måneder, men etter-

som han allerede hadde tre 
prikker, forlenges perioden au-
tomatisk med tre måneder.

Mannen sa i retten at politi-
mannen som stoppet ham, 
opplyste at han ville få rabatt 
dersom han vedtok førerkort-
beslaget på stedet, og at tapspe-
rioden da ville bli på seks må-
neder eller mindre. Retten me-
ner dette ikke er riktig.

Fartssynderen har forklart at 
han kan få problemer med ar-
beidet dersom han ikke har fø-
rerkort. Han har en lederrolle 
på arbeidet, og må ta ut ferie el-
ler fri uten lønn etter jul dersom 
han ikke får tilbake førerkortet. 
I tillegg må han kjøre opp igjen 
for tre førerkortklasser. Retten 
mener det ikke er noe verre for 
mannen i dette tilfellet enn for 
andre som mister førerkortet. 
De står derfor fast på at fører-
kortet beslaglegges i åtte måne-
der, og at han må ta delvis ny 
førerprøve.

Nektet å miste 
lappen i åtte 
måneder

MER pLASS: Den lille oasen i Glassgata i Gågata er fjernet – her tar 
vaktmester Kjetil Nordfjeld finpussen på gulvet. FOTO: KARI GJ.bERGET

KONGSvINGER: Folk 
som ferdes i gågata har 
sett at dammen er borte – 
nå blir det storstue!
Kari GjerstadberGet
kg@glomdalen.no
913 63 054

– Den har vært pen å se på, 
men alt til sin tid. Vi trenger 
kvadratmeterne for å kunne 
gjennomføre flere aktiviteter 

med plass til mange folk. Vi 
har planer om å ha større og 
flere arrangementer både på 
dagtid og kveldstid. Oktober-
festen denne helga er et godt 
eksempel på det – der det var 
oase, blir det nå danseplatting. 
Like etterpå skal vi ha en cara-
vanutstilling, og med nå 400 
kvadratmeter til disposisjon, 
kan vi kjøre bobilene på rekke 
og rad inn, sier Jan Egil Kris-

toffersen, som er styrefor-
mann i Sentrum Syd eiendom.

Han regner med at noen nok 
er negative til at oasen er bor-
te, men tror de fleste vil like 
det når de ser at glassgata fyl-
les med flere aktiviteter.

– Nå blir det muligheter for 
konserter, revyer og andre ar-
rangementer som vi hittil har 
måttet si nei til pga. mangel på 
plass, sier han. 

«Oasen» borte – blir ny aktivitet


