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Stadgar för Plattformen Civila Sverige mot 
Människohandel  
 
§ 1 Namn 
Föreningens namn är Plattformen Civila Sverige mot Människohandel (hädanefter kallad 
Plattformen). Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningens namn på engelska är 
Swedish Civil Society Platform Against Human Trafficking. 
 
§ 2 Ändamål 
Plattformen, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som 
ändamål att utgå från de mänskliga rättigheterna och ska: 
 

- verka för att utsatta för alla former av människohandel1 och människohandelsliknande 
exploatering ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och att människohandel som 
fenomen ska motarbetas.  

- bidra till ett samhälle där utsatta, de utsattas familj och de som riskerar att utsättas ska 
få möjlighet till ett värdigt liv och tillgång till sina mänskliga rättigheter.  

- verka för implementering av aktuella internationella överenskommelser, konventions 
och människorättsverktyg, utifrån principen om de utsattas bästa.2 

- arbeta med fokus på att samordna och kvalitetssäkra insatser som leder till en 
förbättrad och stärkt situation för de utsatta och deras familjer samt de som riskerar att 
bli utsatta, detta på såväl individuellt som strukturellt plan.  

 
§ 3 Värdegrund 
Plattformen har som värdegrund de mänskliga rättigheterna och vi vilar på et 
människorättsbaserat synsätt:  

 Vi erkänner människans unika och lika värde oavsett kön, könsöverskriande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös-, eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 Vi erkänner de mänskliga rättigheterna så som uttryckt i internationella, regionala och 
nationella juridiska instrument och arbetar för säkerställandet och åtnjutandet av dessa 
i den praktiska verklighet vi finns.  

                                                           

1 Definition i FNs Palermoprotokoll 

2 Plattformen ska arbeta utifrån Europarådets konvention mot människohandel antagen i Warsawa 2005 och 
ratificerad av ett 40-tal länder, därav Sverige 2009; Europarådets Direktiv 2004/81/EC om medlemsstaters 
åtagande för utsatta från tredje land; EU Direktivet 2011:36 om medlemsstaters åtagande för att stärka 
tillgången till rättigheter för utsatta liksom i linje med de riktlinjer som dras upp i EU:s Strategi för att eliminera 
människohandel samt i enlighet med andra grundläggande dokument om mänskliga fri- och rättigheter för 
utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering, såväl barn som vuxna offer, liksom de 
utsattas familjer. 
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 Vi söker att i all vår verksamhet och genom dem med vilka vi samarbetar, motverka 
alla former av diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sverige 
och utomlands. 

 Vi erkänner att människohandel är en djup kränkning av de basala mänskliga 
rättigheterna och en förvrängning av människovärdet. Det traumatiserar individer, 
bryter ner familjer och samhällen där det förövas. Därför arbetar vi för att stoppa 
denna fruktansvärda verklighet.  

Individ-centrerat stöd med ”empowerment”: 
 Vi erkänner varje individ som unik, och därför skall varje person emottas och stöttas 

som så.  
 Vi tror på upprättandet av individen, på denna/dennes villkor med respekt för 

denna/dennes rätt att välja sin egen framtid.  
 Vi tror att individer som utsatts för människohandel, trots sin utsatthet är människor 

med mål, drömmar och ambitioner, som har en möjlighet att utöva kontroll över sitt 
eget liv och som med rätt stöd och hjälp kanfinna överlevnadskraft, styrka och 
kreativitet kring sina egna livsfrågor. 

 Vi anser att alla behov är relevanta. Därför ser vi till: fysiska, emotionella, psykiska, 
andliga, ekonomiska, juridiska och sociala behov utifrån den enskildes förutsättningar. 

Samverkan: 
 Vi ser människohandel som ett allvarligt brott som måste bekämpas av samhällets alla 

instanser. Därför arbetar vi tillsammans med myndigheter, nätverk och andra idéburna 
aktörer, för att främja utsattas bästa och deras rättigheter i vårt samhälle.  

Tillgänglighet: 
 Vi anser att stöd behöver finnas tillgängligt för alla som utsatts för 

människohandelsbrott, oavsett kön och exploateringsform. Plattformen strävar efter att 
ge nationell tillgänglighet för alla människohandelsoffer. 

 
 
§ 4 Verksamhet 
Plattformen är ett samverkansforum för civilsamhällets organisationer och aktörer som verkar 
för, möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och 
människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund 
liksom förebygger och bekämpar den gränsöverskridande människohandeln.  
 
Plattformens styrelse upprättar årligen en verksamhetsplan där det framgår hur man avser 
prioritera arbetet och förankra detta bland medlemmarna för att Plattformen ska ha mandat att 
representera det svenska civilsamhället såväl nationellt och internationellt,  
Plattformen har en viktig roll som sammanbindande länk och styrelsen eller den de utser 
ansvarar för att spridning av information och kunskap om nationella och internationella 
insatser för att motverka människohandel och människohandelsliknande exploatering och 
förbättra stödet till utsatta.  
Plattformen ska där det är möjligt stärka dialoger och samarbeten på alla nivåer utifrån de 
utsattas bästa och i enlighet med de mänskliga rättigheterna. 
 
Plattformen ska arbeta i en effektiv och lösningsinriktad anda ifråga om kommunikation, 
representation och samarbete, såväl internt som externt. Plattformens beslutsfattande ska 
präglas av demokratiska och öppna processer där resultat för de utsattas bästa prioriteras. 
Plattformen avser sträva efter en platt organisation med snabba beslutsgångar.  
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§ 5 Medlemskap 
I Plattformen finns tre former av medlemskap. 
 
a) Fullt medlemskap organisation 
Föreningens medlemmar ska vara organisationer och sektioner (Stiftelse/samfund, 
ekonomiska föreningar) i Sverige som ansluter sig till Plattformens värdegrund och accepterar 
och verkar för de ändamål som beskrivs i Plattformens stadgar. Fullt medlemskap innebär 
motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. 
 
b) Individuellt medlemskap  
Föreningens medlemmar kan även vara experter eller enskilda oberoende aktörer som är 
partipolitiskt obundna och ansluter sig till Plattformens värdegrund och accepterar och verkar 
för de ändamål som beskrivs i Plattformens stadgar. Individuellt medlemskap innebär 
motionsrätt samt yttranderätt på årsmötet, men inte förslags- eller rösträtt på årsmötet. 
 
c) Stöd medlemskap 
Övriga (organisationer och/eller oberoende indivuella aktörer) som önskar stödja de ändamål 
som beskrivs i stadgarna kan bli stödjande medlemmar. Stödjande medlem har rätt att närvara 
med en observatör med yttranderätt på årsmötet. 
Ansökan om fullt medlemskap/individuellt medlemskap/stödjande medlemskap görs 
skriftligen och beviljas/avslås av styrelsen. Anmälan om utträde görs senast en månad före 
ordinarie årsmöte. 
 
Plattformens medlemmar ska vara tydliga med när de representerar sin egen förening eller sig 
själva, och när de representerar hela Plattformen. Det innebär att det ska vara tydligt för 
medlemmarna när Plattformen uttalar sig som språkrör för alla medlemmar och driver på 
arbetet som paraplyorganisation utifrån denna bredare bas. Likaså ska det vara tydligt om 
medlemmar driver frågor angelägna för den egna organisationen och värdegrund, eller uttalar 
sig som medlem av Plattformen och således representerar alla medlemmar i Plattformen. 
Denna ömsesidiga tydlighet är viktig för att; dels stärka trovärdigheten när Plattformen uttalar 
sig i kraft som paraplyorganisation och dels värna om de egna medlemsorganisationernas 
värdegrund och frihet att driva de frågor de vill och slutligen värna om varje enskild 
organisations oberoende från varandra. 
 
§ 6 Medlemsavgift 
Medlemsavgifter för fullt medlemskap, individuellt medlemskap och stödjande medlemskap 
kommande kalenderår fastställs av årsmötet. Medlemsavgift för innevarande år ska betalas 
före ordinarie årsmöte för förslags- och rösträtt på årsmötet. Medlem som inte betalt avgiften 
före årets utgång har förlorat sitt medlemskap. Medlemsavgift erläggs i samband med inträde 
i föreningen.  
 
§ 7 Organisation 
Årsmötet är Plattformens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 
april månads utgång. Styrelsen är Plattformens ledning och dess beslutande 
organ mellan årsmötena. Styrelsen representerar Plattformen utåt och ska på ett 
lösningsinriktat och effektivt sätt driva Plattformens verksamhet i enlighet med föreningens 
ändamål. 
 
Arbetsgrupper kan inrättas när som helst under året. Arbetsgrupper kan inrättas på styrelsens 
initiativ, eller genom att medlem föreslår styrelsen att en sådan inrättas. Policy för arbetet i 
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arbetsgrupperna ska finnas, där det framgår hur grupperna ska arbeta i transparanta och 
inkluderande processer, samt i en öppen kommunikation med styrelsen. Arbetsgruppernas 
arbete ska dokumenteras och styrelsen ska hållas underrättad. 
 
§ 8 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte ska äga rum före april månads utgång. Utlysande av årsmöte och 
kallelse med dagordning till ordinarie årsmöte skall skriftligen skickas senast tre (3) 
veckor före mötet. 
Varje medlemsorganisation med fullt medlemskap äger rätt till ett ombud med rösträtt vid 
årsmötet. Styrelseledamot kan inte vara utsedd till ombud för medlemsorganisation. 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyraveckor före årsmötet. 
Nomineringar av kandidater till val på årsmötet skall vara valberedningen tillhanda vid den 
tidpunkt som valberedningen beslutar. 
Registrering av röstberättigade ombud görs före årsmötet varvid en röstlängd upprättas. 
Årsmötet är öppet för alla tillhörande en medlemsorganisation/indivuellt/stödjande medlem 
till Plattformen. Årsmötet kan besluta om närvaro av andra intresserade. 
På årsmötet har förutom ombud även styrelseledamöter yttrande- och förslagsrätt. 
 
På årsmötet ska dagordningen innehålla följande 
1. Årsmötets öppnande 
2. Årsmötets behöriga utlysande 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare) 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Ekonomisk berättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Behandling av inkomna motioner och behandling av förslag från styrelsen 
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår för fullt, individuellt 
samt stödjande medlemskap 
12. Verksamhetsplan och budget 
13. Val av ordförande på två år  
14. Val av kassör på två år  
15. Val av övriga styrelseledamöter på två år 
16. Val av tre revisorer varav en ska vara auktoriserad revisor, två föreningsrevisorer samt två 
föreningsrevisorsuppleanter på ett år. 
17. Val av valberedning och suppleanter på ett år, utse sammankallande 
18. Avslutning 
 
§ 9 Beslutsordning på årsmöte 
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har skett i enlighet med dess stadgar och minst 
en tredjedel av medlemsorganisationerna är närvarande. 
Varje ombud har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande 
röstberättigade förutom vid Stadgeändring och Upplösning av föreningen. Vid lika 
röstetal fäller mötesordförande utslagsröst.  
 
§ 10 Extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär. 
Styrelsen kallar skriftligen till extra årsmöte senast fyra veckor före mötet. Till kallelsen ska 
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bifogas dagordning som anger vilka ärenden som ska behandlas. 
 
§ 11 Valberedning 
Årsmötet väljer valberedning som ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande 
samt två suppleanter. Mandatperioden är ett år. Ledamot i valberedningen kan omväljas högst 
tre gånger. 
 
§ 12 Styrelsen 
Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst tre och högst sju personer. Mandatperioden är 
två år. I styrelsen ingår ordförande, kassör samt ledamöter. 
Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år. Styrelseledamot kan omväljas högst 
två gånger i följd vilket innebär sammanlagt högst sex år i följd. Ordföranden kan dessutom 
omväljas för ytterligare en period vilket innebär att ordförandens sammanlagda tid i styrelsen 
därför kan bli högst åtta år i följd. Vid val till styrelsen ska medlemsorganisationens 
representativitet och geografiska spridning beaktas. 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen och är beslutför om minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
§ 13 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordförande, kassören och en ytterligare styrelseledamot, varav 
minst två i förening. 
 
§ 14 Räkenskaper 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 15 Ändring av stadgar 
Föreningens stadgar kan ändras av årsmöte under förutsättning att ändringsförslaget 
skickats ut med kallelsen. För att genomföra ändringar krävs 2/3 majoritet av de 
närvarande på årsmötet. 
Den ändrade stadgan träder i kraft i och med att beslutet har tagits. 
 
§ 16 Uteslutning 
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet och utveckling kan uteslutas av 
årsmötet på förslag av styrelsen. Beslutet kan överklagas till årsmötet. Överklagan ska vara 
styrelsen tillhanda senast 3 veckor efter meddelat beslut.  
 
§ 17 Upplösning av föreningen 
Beslut om upplösning av Plattformen ska fattas av två på varandra följande 
årsmöten med minst sex månaders intervall. Vid båda tillfällena krävs 2/3 majoritet. 
Årsmötet beslutar om fördelning av föreningens tillgångar vid upplösning. Tillgångarna ska 
gå till verksamhet som stödjer organisationens ändamål enligt stadgarna. 


