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Respons 

Kamerun: Forhold knyttet til retur av kvinner som har 
vært involvert i prostitusjon i Europa 
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hva slags bistand yter kamerunske myndigheter til egne borgere som returnerer etter 
å ha vært utsatt for menneskehandel? Finnes det mottak, og får de returnerte noe 
arbeidstilbud eller bistand til å unngå re-trafikkering? 

• Finnes det ikke-statlige organisasjoner som yter slik bistand, og i så fall hvilke?  

• Finnes det et tilsvarende tilbud i Kamerun som NAPTIP i Nigeria?  

• Er det mulig å si noe om hvor vanlig det er å bli re-traffikert etter å ha returnert til 
Kamerun? 

Innledning 
Menneskehandel av kvinner fra Afrika til Europa med prostitusjonsformål forbindes i stor 
grad med Nigeria i den norske offentligheten, men også kvinner fra andre vestafrikanske land 
er ofre for slik menneskehandel. Ifølge US State Department blir kvinner fra Kamerun 
primært tatt til Frankrike, Tyskland og Sveits (2009, s. 97). Landinfo holder det for sannsynlig 
at kvinner fra Kamerun som blir ofre for menneskehandel i Frankrike og Sveits særlig 
kommer fra de delene av Kamerun hvor fransk er første fremmedspråk og administrasjons-
språk. 

Pro Senteret1 har bare sporadisk registrert kvinner som oppgir å komme fra Kamerun i Oslos 
prostitusjonsmiljø: ingen registrert i 2008 (Pro Senteret 2009), 2 i 2007 (Pro Senteret 2008, s. 
11), 2 i 2006 (Pro Senteret 2007, s. 6), 3 i 2005 (Pro Senteret 2006, s. 8) og 9 i 2004 (Pro 
Senteret 2005, s. 7). 

                                                 
1 Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjonen. I 1993 
utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for 
alt som har med prostitusjon å gjøre. 



 

Respons Kamerun: Forhold knyttet til retur av kvinner som har vært involvert i prostitusjon i 
Europa 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 28. SEPTEMBER 2009 2 

 

Hva slags bistand yter kamerunske myndigheter til egne borgere som returnerer etter 
å ha vært utsatt for menneskehandel? Finnes det mottak, og får de returnerte noe 
arbeidstilbud eller bistand til å unngå re-trafikkering? 
Ifølge opplysninger fra US State Department driver ikke kamerunske myndigheter egne 
hjelpetiltak for ofre for menneskehandel, men statlige institusjoner for utsatte barn og 
gatebarn er åpne for mindreårige ofre for menneskehandel: 

The Government of Cameroon demonstrated weak efforts to protect trafficking victims 
over the last year. The government did not operate trafficking victim shelters, but 
rather referred victims to NGOs providing shelter and other victim services. The 
government reported that its nine centers for vulnerable children and additional 
centers for street children were accessible to trafficking victims. Authorities did not 
follow systematic procedures for identifying trafficking victims among vulnerable 
populations, such as street children, women in prostitution, and illegal immigrants 
(US State Department 2009, s. 98). 

Det finnes dermed ingen statlig drevne mottak eller reintegreringstilbud for voksne kvinner 
som returnerer fra Europa etter å ha vært involvert i prostitusjon der. Det later heller ikke til å 
finnes noe organisert tilbud om bistand fra politi eller andre til kvinner som opplever press om 
å vende tilbake til Europa fra menneskehandlere. 

Finnes det ikke-statlige organisasjoner som yter slik bistand, og i så fall hvilke?  
Som nevnt ovenfor i sitatet fra US State Department, så henvises ofre for menneskehandel til 
ikke-statlige organisasjoner. Det framgår imidlertid ikke til hvilke. 

Landinfo har forsøkt å innhente informasjon om hvilke organisasjoner som yter bistand på 
UNHCRs kunnskapsbase Refworld (www.refworld.org), men uten resultat. 

Finnes det et tilsvarende tilbud i Kamerun som NAPTIP i Nigeria?  
Nei, myndighetene i Kamerun har ikke samlet alt ansvar for arbeid mot menneskehandel i én 
institusjon slik Nigeria har gjort med NAPTIP (National Agency for Prohibition of Traffic in 
Persons). 

Er det mulig å si noe om hvor vanlig det er å bli re-traffikert etter å ha returnert til 
Kamerun? 
Landinfo kjenner ikke til rapporter eller annen informasjon om dette temaet i en kamerunsk 
sammenheng. Antakelig har imidlertid forholdene i Kamerun visse likhetstrekk med 
forholdene i nabolandet Nigeria, og Landinfo henviser derfor til et responsnotat som blant 
annet tar for seg dette temaet i Nigeria (Landinfo 2009). 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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