
 
 
Plattformen Civila Sverige mot människohandel 

Verksamhetsberättelse 2016 
 
Inledning och värdegrund 

Plattformen samlar år 2016 en rad organisationer och aktörer kring gemensamma aktiviteter 
och projekt. Vi träffas regelbundet för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Gemensamt kan vi 
erbjuda omfattande hjälpinsatser till utsatta. Vi samlar också in aktörernas erfarenheter av de 
utsattas behov för att göra dessa hörda. Plattformen kan vara en röst för de utsattas bästa. 
Plattformen är också en part som kan representera civilsamhället och medverka i dialog med 
myndigheter och internationella aktörer i den gemensamma, gränsöverskridande kampen mot 
människohandel, samt för att stärka de mänskliga rättigheterna för alla utsatta. Vi tänker att 
Plattformen ger alla medverkande organisationer och aktörer ett "added value".  

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.  

 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. 

 
Plattformens syfte 
 
Plattformen har under året samverkat för att tillsammans förbättra hjälpen till utsatta och deras 
barn, samt verka för implementeringen av Sverige ratificerade internationella konventioner 
och dokument; 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. 
 
Organisation och nätverksarbete 
Under år 2016 har Plattformen varit organiserad som ett nätverk som samordnas av en 
samordningsgrupp. I samordningsgruppen var under året Ninna Mörner samordnare, 
Madeleine Sundell Frälsningsarmén, Malin Roux Realstars, Ida Elfving UKV aktiva.  
 
Under året har det funnits tre arbetsgrupper;  

• "slussa vidare" med fokus på att bygga upp stödinatserna till utsatta och gjort så inom 
ramen för stödprogrammet men också genom att delta i det av Länsstyrelsens ledda 
arbetet för att ta fram en National Refferal Mechnism,  

• "förebygga" som framför allt engagerat sig i kampanjen Du avgör med Länsstyrelsen 
hösten 2016, men också haft att tillgå projekt DreamBusiness filmatisering och 
material på UR, 

• "barnperspektivet" som fokuserat på erfarenhetsutbyte och problemformulering. 
Dessutom har arbetsgrupper funnits för att projektera och leda stödprogrammet, svara på 
remisser, ta fram stadgeförslag till ny organisation. 
 
En rad organisationer och aktörer har varit aktiva i ovanstående grupper och aktiviteter; 
1000möjligheter, Aida Film, Dreambusiness, Ecpat, Freethem, Frälsningsarmén, 
Insamlingsstiftelsen mot Trafficking, Noomi Akutboende Hela människan, Not-for-Sale, Q-
jouren, Realstars, Roks, Rädda Barnen, Räddningsmissionen Göteborg, Stockholms Asylbyrå, 
Talita, Unga Kvinnors Värn.  
 
Förutom dessa grupper har plattformen samlat in statistik och bjudit in till plattformsmöten på 
teman. Ytterligare aktörer och organisationer från civilsamhället, förutom ovanstående, har 
medverkat på dessa två olika former av verksamheter under år 2016; Asil Spanien, 
Barnrättsbyrån, Caritas Sverige, FARR, Läkare i världen, Röda Korset, Safehousefoundation 
Russia, Stadsmissionen.  
Till Plattformsmöten på teman bjuder vi även in våra samarbetspartners för att gemensamt 
utbyta erfarenheter och hålla en lösningsinriktad dialog. Vi har haft representater för följande 
samarbetspartners med på plattformsmöten under 2016; Brottsoffermyndigheten, 
Justitiedepartementet, LO:s internationella enhet, Länsstyrelsens regionkoordinatorer, 
Migrationsverkets regionkoordinatorer, Migrationsverkets samordnare, Nationella 
Rapportören och kriminalpolisen, NOA, Nationella Samordningsfunktionen vid Stockholms 



Länsstyrelse, Polisens regionkoordinatorer, Socialdepartementet, Socialtjänsten och MIKA-
mottagningen, Östersjöstaternas råd Task Force Against Human Trafficking.  
 
Sammantaget har Plattformens aktiviteter engagerat 25 olika aktörer från civilsamhället och 
öppnat för dialog med en rad nyckelpersoner vid en rad myndigheter och instutioner. Förutom 
dessa ovanstående aktiviteter för samordningsgruppen en dialog med ytterligare 
samarbetsparter, som t ex ambassadören mot människohandel och Södertörns högskola och 
forskare knutna till andra lärosäten samt deltar i utbildningar och workshops, regionalt, 
nationellt och internationellt, representerandes Plattformen och civilsamhällets arbete mot 
människohandel.  
 
Plattformen är medlemmar i EU Platform Civil Society against Human Trafficking samt 
deltar regelbundet i av Länsstyrelsens anordnade informationsnätverksträffar för myndigheter 
och vissa ideella organisationer som bedriver eller har bedrivit projekt med Länsstyrelsen. 
 
Verksamhet år 2016 
 
Plattformen har, förutom att anordna en rad sammankomster och nätverksarbeta, även 
genomfört konkreta samarbeten. Under år 2016 har Plattformen: 
 
 Plattformens samordnare har under året, i samarbete med Länsstyrelsen, slussa vidare-

gruppen och NSPs särskilt anlitade samordnare, byggt upp ett stödprogram för utsatta 
som finansierar stödinsatser som inte samhället bekostar men som utsatta har behov av 
och rätt till enligt internationella dokument. Därigenom kan utsatta som inte vågar 
eller kan polisanmäla ändå erhålla en de facto reflektionsperiod i enlighet med 
Europarådets konvention. Dessutom kan kompletterande stödinsatser bekostas liksom 
integrationsinsatser för de som väljer att inte återvända. Medverkande stödgivande 
aktörer i programmets pilot har certifierats för att kvalitetssäkra insatserna. En rapport 
över piloten togs fram och finns tillgänglig på hemsidan: 
https://manniskohandel.files.wordpress.com/2016/01/nationellt-stc3b6dprogram-2015-
2016-plattformen-fc3b6r-lst.pdf   

 Slussa-vidare gruppen samt plattformens samordnare har medverkat till att Manual vid 
Misstanke om Människohandel tagits fram (lanserades april 2016) och blivit en 
strukturerad vägledning  för alla yrkesverksamma som möter misstänkt utsatta. De 
löper från polisanmälan till återvändande och inkluderar även civilsamhällets arbete 
inom ramen för samhällets ansvarstagande. Vidare har samordnaren deltagit i att 
utbilda kring manualen. 
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/Manual%20vid%20misstanke%20om%20
manniskohandel.pdf  Manualen finns även på engelska: 
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-
trafficking.pdf 

 Samordningsgruppen samt "förebyggargruppen" har deltagit i Länsstyrelsens kampanj 
för att ifrågasätta och kapa efterfrågan Du avgör. Filmen har visats och kampanjen 
spridits via sociala medier som plattformens medlemmar delat och fört vidare. Se 
kampanjen på http://www.nmtsverige.se/insatser-events/kampanjer/du-avgor 

 Samordnaren har samlat in statistik över kontakter som olika aktörerar inom 
civilsamhället har med tänkbart, troligen och misstänkt (polisanmält) utsatta. 
Sammanställt dessa kontakter och deltar därigenom, bland annat, med att göra 
civilsamhällets kontakter och erfarenheter synliga. Lägesrapporten som Nationella 
Rapportören sammanställer har under året publicerat den inskickade statistikrapporten 
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för 2015 års kontakter. Se 
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.p
df   

 Likaså skickades på Anti-trafficking day ut en sammanställning till nyckelpersoner 
inom arbetet mot människohandel som särskilt lyfte erfarenheter av "100 kvinnor vi 
mött". Den visade bland annat att många kvinnor utsatts för genderspecifikt våld i sina 
hemländer och därefter hamnat i människohandeln och löper risk att beläggas med 
skam, förskjutning och våld vid eventuellt återvändande. Den lyfte också fram vikten 
av ett barnperspektiv. Många barn i hemländer riskerar att bli utsatta och många har 
medföljande barn som är traumatiserade och i behov av stöd. 

 Samordningsgruppen och en särskild arbetsgrupp, med stöd av insamlade synpunkter 
från alla i Plattformen, har avgett remissyttrande för människohandelsutredningens del 
1 samt lämnat synpunkter till kommitténs arbete med del 2. Remissvaren finns 
tillgängliga på hemsidan. 
https://manniskohandel.files.wordpress.com/2016/01/plattformens-remissyttrande-
mc3a4nniskohandelsutredningen-24-okt-final-skiss.pdf 

 Samordningsgruppen har samlat in och skickat in en rapport till GRETA om hur de 
rekommendationer som GRETA gav Sverige följts upp och åtgärdats (nio krav fanns; 
Stärka barnens möjligheter att få tillgång till sina rättigheter ; Införa en villkorslös 
reflektionsperiod ; Utveckla stödinsatser till utsatta ; Förbättra identifikation ; Ge 
bättre stöd till utsatta som inte tar del i rättsprocessen ; Förbättra rättshanteringen av 
undersökningar, åtal och fällande domar ; Se över hanteringen av utsatta som tvingats 
begå brott, så att de inte ställs ansvariga för dessa brott. ; Ta fram handlingsplan med 
budget och oberoende utvärdera ; Hålla utbildning om människohandel för relevanta 
yrkesgrupper). 

 Samordningsgrupp har deltagit vid konferenser och utbildningar för att sprida kunskap 
om människohandel och information om civilsamhällets roll; polisutbildningen, 
Migrationsverkets interna ubildningar, Länsstyrelsens konferenser; Uppsala 
Universitet samt medverkat på konferenser anordnade av Plattformens egna 
medlemmar och aktörer, utöver Plattformens egna aktiviteter. (se bilaga event 2016). 

 Samordnaren har deltagit aktivt i gränsöverskridande, internationella projekt för att 
bekämpa människohandel och bidra med svenska civilsamhällets erfarenheter; tagit 
fram en ny OSCE-handbook for National Refferal Mechanism genom att medverka i 
en tre-dagars workshop led av OSCE/ODHIR, deltagit i arbetet med att ta fram 
riktlinjer för kommuner lett av Östersjöstaternas råd projekt STROM, deltagit i 
seminarier inom ramen för EU-projektet TRACE med forskning vägar att bekämpa 
profitörerna av människohandel, föreläst vid East European Partnership Europol-
projekt om samarbete mellan åtta Östeuropeiska länder, representerat i EU Platform 
Civil Society against Human Trafficking, som möts två ggr per år för en två dagars-
workshops anordnad av EU-kommissionens kontor för människohandel. 

 
Frågor vi drivit 
 
Under 2016 har följande teman belysts och förts fram av Plattformen i olika sammanhang; 

• Asylsökande kvinnor utsatta för människohandel i hemlandet, och på vägen har svårt 
att få sina rättigheter till stöd och skydd tillgodosedda. Är de inte utsatta i Sverige blir 
de ofta antingen avvisade till hemlandet (där de ofta varit utsatta för genderspecifikt 
våld innan) eller enligt Dublin till första land, där möjlighetern att ge det skydd och 
det stöd de behöver inte är tillfredsställande. Plattformen kommer verka för att 
människohandel blir asylgrundande 2020. 
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• Medföljande barn bör få status som brottsoffer och därmed ges stöd och skydd, på 
samma sätt som barn som bevittnat våld i nära relation har erhållit. Medföljande barn 
är ofta traumatiserade och i behov av riktat stöd. 

• Ensamkommande barn löper risk att försvinna och utsättas för exploatering. De är 
även i riskzon på de hem de placeras, och inte minst är risken stor för exploatering om 
de får ett avvisningsbeslut och nekad asyl.  

• Det finns ett ökat antal identifierade bland asylsökande (Migrationsverkets interna 
utbildning har gett resultat) och vi befarar att ett ökande antal hamnar i riskzon när 
asylansökningarna ges avslag och många försöker stanna utan papper och därmed utan 
samhällets skydd 

• Tillträdet till samhällets stöd har en hög tröskel i Sverige - polisanmälan. Nationella 
stödprogrammets de facto reflektionsperiod visar vikten av en sådan.  

• Identifieringen av utsatta måste följas upp med erbjudande om skydd och stöd, 
samarbete krävs och nationella stödprogrammet kan underlätta annars kan nätverkets 
egna kontakter åtminstone underlätta ett tryggare återvändande om inte 
Återvändandeprogrammet aktualiseras. Några fall har vi hanterat under året. 

• Svenska flickor rekryteras in i sexhandeln via internet och löper risk att exploteras för 
människohandel. Sexhandeln verkar bli allt grövre och de efterfrågade tjänsterna 
alltmer förödmjukande för kvinnan - en koppling till pornografin syntes tydlig här.  

• Vi saknar bra stöd och hjälp till män utsatta för människohandel av andra former. 
Överhuvudtaget finns det lite hjälp att få för individer som identifierats för andra 
former. Tvångsarbete behöver vi mer kunskap om.  

• Kunskapen bland poliser behöver öka om offer för människohandel som tvingas begå 
kriminella handlingar. Idag behandlas många som förövare istället för offer. Non-
punishment-principen behöver föras ut. 

• Vi har väldigt få fällande domar. Ny lagstiftning kan hjälpa men det behövs också 
speciella domare eller domstolar som bygger upp kunskap och expertis kring de 
komplexa människohandelsärendena.  

• Det saknas en nationell handlingsplan för alla former av människohandel. En sådan 
skulle kunna visa vikten av strategiskt samarbete och underlätta att myndigheter 
allokerar resurser och prioriterar frågan. 

 
 
Finansiering 
 
Plattformens arbete har samordnats ideellt under år 2016.  
 
Det nationella stödprogrammet har erhållit projektmedel av Länsstyrelsen Stockholm för att 
framför allt finansiera stödinsatser och kvalitetssäkra stödet genom att certifiera aktörerna, 
men också för att ta fram och samordna programmet. Totalt har det handlat om 500 000 kr 
under år 2016 från Länsstyrelsen för att genom det kompletterande stödprogrammet ge utsatta 
tillgång till stöd och rättigheter. Dessutom erhöll Plattformen projektmedlen på 60 000 kr av 
Brottsoffermyndigheten för att innan sommaren 2017 ta fram information om 
stödprogrammet och möjligheter till stöd från civilsamhället på flertal olika språk. Konton för 
medel har under 2016 placerats under Frälsningsarmén som en lösning fram till dess att 
Plattformen är en organisation med eget organisationsnummer och de möjligheter det ger för 
att hantera och söka medel. Se bilaga 2 för redovisning av Stödprogrammets medel.  
 
 
 



Kalendarium under På Gång/hemsidan 2016 
 
VT 2016 
JANUARI 

25 januari, kl 18:00-22:00 
Projekt Dreambusiness visar sin nya informationsfilm samt filmatiseringen av Dreambusiness. Se 
mer www.dreambusiness.se 

27 januari, kl 13:00-15:00, arbetsgruppsmöte 
Möte för Plattformens arbetsgrupp Förebygga/informera. Mötet hålls hos 1000möjligheter på Eriksbergsg. 46. 
Filmvisning av utbildningsdelen Dreambusiness! Anmäl intresse att delta i gruppen 
till ninna.morner@gmail.com . 

27 januari kl 15:30-17:00, vänbesök från Ryssland 
Elena Timofeeva, CEO & Founder of SafeHouse Foundation i Ryssland besöker Stockholm inför planer att 
fortsätta arbetet härifrån. Vi träffas och utbyter erfarenheter.  Vi ses på Frälsningsarméns HK Nybrog. 79 B. 
Anmäl om du vill delta till ninna.morner@gmail.com. 

FEBRUARI 

5 februari kl 10:00-12:00, utbildningsträff 
Möte om utbildningsdelen i projekt Dreambusiness. Synpunkter på det preliminära förslag som visade den 25 
januari emottages tacksamt! Skicka ett mail till ninna.morner@gmail.com 

10 februari kl 14:00-16:00, arbetsgruppsmöte 
Möte för Plattformens arbetsgrupp Barn. Sammankallande Anneli Avelin, IMT. Mötet hålls hos IMT, Sankt 
Paulsg. 1. Anmäl intresse att delta på mötet till  ninna.morner@gmail.com eller Anneli Avelin! 

17 februari, kl 13:00-15:00, öppet seminarium 
"Människohandel i Europa - hinder och möjligeter i det fortsatta arbetet", seminaium inom ramen för 
Brottsofferveckan, anordnad av Stiftelsen Tryggare Sverige. Medverkar gör representanter från Plattformen samt 
Patrik Cederlöf och Kajsa Wahlberg. Mer information kommer på www.tryggaresverige.org 

18 februari, kl 14:30, ang. 2014års människohandelsutredning 
Representanter från samordningsgruppen diskuterar de synpunkter man lämnat på tillägget (se under Dokument) 
och utredningen med utredningssekreterare och utredare. 

19 februari, kl 13:00-16:00, Plattformsmöte 
Plattformsmöte hela nätverket! Tema tvångsarbete inom företag och hushåll. Anniina Jokinen, Östersjörådet, 
projektledare för Adstringoprojektet, presenterar erfarenheter och utmaningar. Fredrik Selin, 
Brottsoffermyndigheten presenterar ett EU-projekt riktat mot exploatering inom hushåll. Oscar Ernerot, 
ombudsman från LO berättar om det internationella fackliga arbetet mot tvångsarbete. Vi träffas hos 
Frälsningsarmén på deras HK på Nybgrogatan 79B. Anmäl om du kommer till ninna.morner@gmail.com 

22 februari, heldag, Internationella Brottsofferdagen 
Dagen anordnas i samarbete mellan Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer (däribland många 
engagerade i Plattformen). Kostnadsfritt, anmäl senast 8 februari. Läs mer i programmet här! 

22 februari + 26 februari, kl 8:15-10:00, presentation kartläggning 
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn bjuder in till två separata frukostseminarier. Presentation av resultaten av 
utvärderingen om våldsutsatta kvinnors erfarenheter, kartlagda utifrån journaler skrivna mellan år 2009-2014. 
Tid: kl. 8.15–10.00 
Vi bjuder på frukost med kaffe/te och smörgås från kl. 8.15. Presentationen börjar 8.30. 
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Plats: Stockholm, Völundsgatan 2, nedre botten till höger. Närmsta t-bana S:t Eriksplan. 
OSA: Senast 15/2 till linnea.hall@ukv.se. GLÖM INTE att ange datumet för seminarietillfället du valt i ditt 
mail, samt ditt namn och arbetsplats. 

26 februari, heldag, sexhandeln i Göteborg 
Räddningsmissionen, Reningsborg och Bilda bjuder in till en heldag om människohandel och prostitution i 
Göteborg. Den dolda prostitutionen och Internet som arena diskuteras bland annat. Ladda ned programmet 
här: Sexhandeln i Göteborg 

29 februari, heldag, TRACE Östersjörådet 
"Policy implications of future trends in human trafficking" En heldag om trender och framtida utmaningar i 
arbetet mot människohandel. Internationell workshop kopplad till EU-projektet TRACE. Mer information 
om denna workshop http://trace-project.eu/workshops-2/ Direktlänk till 
anmälan: https://docs.google.com/forms/d/1JUDCIwh14mWbJ087dIrTv_2gGizgtEjD5TZCjTmOa3U/viewform 

MARS 

22 mars, extra Plattformsmöte 
Extrainsatt möte för plattformens medlemmar om flyktingar, ensamkommande barn, "children on the move", 
asylsökande, papperslösa och förekomst av risk för människohandel. Det katalanska NGO-nätverket Asil som 
arbetar med människohandelsfrågor bland asylsökande, flyktingar och ensamkommande besöker Sverige för att 
utbyta erfarenheter med Plattformens organisationer. Korta presentationer av; Migrationsverkets samordnare; 
Ecpat; Rädda Barnen; Maria von Bredow; Talita; Sockholms Asylbyrå; Caritas; Frälsningsarméns center för EU-
migranter och Röda Korset. Tid kl 13:00-17:00. Lokal Nybrogatan 79B. Språk Engelska. Anmäl dig 
till ninna.morner@gmail.com 

28 mars sändning av Dreambusiness på TV 
Första sändningstid för den filmatiserade pjäsen Dreambusiness är måndag (Annandag Påsk) den 28 mars kl. 
22:20 i SVT2. Det blir en repristid också. Till den filmatiserade pjäsen finns även en film om hela det fleråriga 
projektet Dreambusiness. Det finns en, i samarbete med Plattformen framtagen, informationsfilm Vad är 
människohandel samt en rad material till skolor och lärare för att arbeta vidare kring temat människohandel. 
Länk till trailer till den filmatiserade pjäsen https://player.vimeo.com/video/151692730 

  
APRIL 

7 april Arbetsgruppen Barn 
Plattformens arbetsgrupp för barnfrågor träffas hos IMT kl 14-16. Anmäl intresse att delta till sammankallande 
Anneli Avelin! 

11-12 april, OSCE Forced Criminality 
OSCE arrangerar en konferens "16th High-level Alliance against Trafficking in Persons Conference" i Wien på 
temat Forced Criminality för inbjudna medlemmar, NGO:er och oberoende experter. 

12-13 april, heldagskonferens 
Konferensen Human Trafficking in the 21st Century arrangeras av det Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet och Centrum för Rysslandsstudier. Konferensen riktar sig både till forskare och praktiker. 
Mer information på http://www.ucrs.uu.se/trafficking/ 

21 april, utställning + föreläsning 
Fotoutställning i Kista krypta. Föreläsning av Ninna Mörner om "Människohandel, en attack mot 
människovärdet. Tid kl 17:00. 

https://wordpress.com/page/manniskohandel.se/linnea.hall@ukv.se
https://manniskohandel.files.wordpress.com/2015/12/sexhandeln-i-gc3b6teborg.pdf
http://trace-project.eu/workshops-2/
https://docs.google.com/forms/d/1JUDCIwh14mWbJ087dIrTv_2gGizgtEjD5TZCjTmOa3U/viewform
mailto:ninna.morner@gmail.com
https://player.vimeo.com/video/151692730
http://www.ucrs.uu.se/trafficking/


28 april final conference TRACE 
"Understanding the business of human trafficking". Slutresultatet av TRACE olika workshops och studier 
presenteras i Bryssel för inbjudna deltagare. Mer om projektet: http://trace-project.eu/ 

MAJ 
17 maj LO-seminarium om tvångsarbete 
"Finns det tvångs- och slavarbetare i Sverige?" är ett LO-seminarium om trafficking, människohandel och 
tvångsarbete. Medverkar gör: Anniina Jokinen, samordnare/projektledare för östersjöstaternas aktionsgrupp mot 
människohandel (engelska); Patrik Cederlöf, samordnare mot trafficking och människohandel vid länsstyrelsen i 
Stockholm; Oscar Ernerot, ombudsman på LOs internationella enhet med ansvar för ILO-frågor; Rasmus Cruce 
Naeyé, politiskt sakkunnig Arbetsmarknadsdepartementet.  Tid: kl 9:00-10:30 (kaffe och smörgås från 8:30) 
Plats: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm 
 Länk: http://www.lo.se/start/seminarium/finns_det_tvangs_och_slavarbetare_i_sverige 

 18 maj Dialog Papperslösa Röda Korset anordnar ett möte för alla inom DialogPapperslösa på ämnet 
migranter med svaga eller inga skyddsnät på den svenska arbetsmarknaden. Medverkar gör: Claudia 
Enciso (tidigare verksam ILO och Civil Rights Defenders) presenterar en rapport om utsatta migranter på den 
svenska arbetsmarknaden; Martin Enquist Källgren, (EU-vägledare på Crossroads, Stadsmissionen) presenterar 
frågan om tillträde till arbetsmarknaden för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. För anmälan och 
information kontakta Maria Pernold , Svenska Röda Korset; maria.pernold@redcross.se 
Tid: 17:30. Plats: Hornsgatan 54 
  
20 maj Plattformsmöte 
Tema: Utsatthet hos svenska tjejer för prostitution och människohandel. Föreläser gör Ina Müller, föreståndare 
UKV och Malin Andersson, Socialsekreterare. Vi kommer avsätta tid för erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare 
i mindre grupper. Anmäl om du kommer till Ida Elfving, ida.elfving@ukv.se! 

JUNI 

9-10 juni, EU Civil Society Platform 
Inbjudna medlemmar träffas i Bryssel för två dagars workshop kring människohandel. Temat för "7th THB EU 
Civil Society Platform Meeting"är att förbereda den nya EU-strategin. Information kan fås av Ninna 
Mörner, ninna.morner@gmail.com 
 

HT 2016 

AUGUSTI 

24 augusti, arbetsgruppsmöte 
Arbetsgruppen för stödinsatser träffas och diskuterar Nationellt Stödprogram. Plats: Frälsningsarméns HK, 
Nybrogatan 79 B. Tid: 12:00-16:00. Alla i arbetsgruppen har fått agenda och underlag. För frågor och anmälan 
till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com  

5 september Konferens om sexhandel 
Talita heldagskonferens om sexhandel. Deltar gör Åsa Regnér, Sven-Axel Månsson, Lars Adaktusson, Simon 
Häggström mfl. Anmäl dig på FB-sidan här.>> 

23 september Kampanjstart 
Inför samarbetet med Länsstyrelsen om kampanjen Du avgör träffas alla intresserade organisationer inom 
Plattformen för att brainstorma kring spridningen av kampanjen. Presentation av upplägget får vi först av Petra 
Tammert Seidefors. 
Plats: Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66 
Tid: 13:30-15:00. Anmäl om du kommer till manniskohandel@gmail.com 

http://trace-project.eu/
http://www.lo.se/start/seminarium/finns_det_tvangs_och_slavarbetare_i_sverige
mailto:maria.pernold@redcross.se
mailto:maria.pernold@redcross.se
mailto:ida.elfving@ukv.se
mailto:ninna.morner@gmail.com
http://ninna.morner@gmail.com/
https://www.facebook.com/TalitaSverige/photos/a.260844704037781.57539.243140239141561/864830136972565/?type=3&theater
mailto:manniskohandel@gmail.com


30 september Plattformsmöte 
Temat är "Polisens stärkta förmåga mot människohandel?" Medverkar gör; Kajsa Wahlberg NOA, Therese 
Kullman NOA, Per Englund, Rikskriminalpolisen, Krinsp Omid Farhand, region Mitt Polisen, projektledare 
grundläggande fri- och rättigheter, Lisa Green, MIKA Malmö, Johan Christiansson, Regionskoordinator mot 
människohandel, Stockholm 
Plats: Nybrog 79B. Plattformsmöte med tema kl 13:00-15:30. Medlemsmöte kl. 15:30-16:30. Anmäl om du vill 
komma till manniskohandel@gmail.com. 

6-7 oktober Utsatta EU-medborgare 
Räddningsmissionen Göteborg anordnar en tvådagarskonferens med samverkan i centrum. Anmälan och info 
på http://utsattaeumedborgare.se/# 

13 oktober Du avgör! Fokus på efterfrågan 
Nationell heldagskonferens om prostitution och människohandel - fokus på efterfrågan - Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Program och anmälan finns här! 

18 oktober EU Anti-Trafficking Day 
En dag då vikten av att bekämpa människohandel uppmärksammas. I samband med den kommer Sverige 
(länsstyrelserna med stöd av myndigheter och civila aktörer 
i Sverige) att lansera en nationell informationskampanj mot sexköp för ett förebygga prostitution och 
människohandel. Kampnajmingel för inbjudna: 
Tid: kl. 16:00-18:00 
Plats: Restaurang Azzolino på Hotel Drottning Kristina, Birger Jarlsgatan 24, Stockholm 

26 oktober Nordiska ministerrådet 
Konferensen arrangeras av diskrimineringsombudsmannen i Finland i samarbete med det finska 
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och konferensen finansieras av Nordiska ministerrådet. 
Diskrimineringsombudsmannen i Finland fungerar som nationell rapportör om människohandel. 
Plats: Helsingfors, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A 
Tid: 9:30-18:00. Resor och hotell betalas av deltagarna. 
Program och information finns här.>> 
Anmälan via denna länk.>> 

 8 november workshop på EUBSR-konferens 
Myth-Busting Trafficking in Human Beings, workshop organiserad av Nordiska ministerrådet och 
Östersjöstaternas råd. Program och mer information>> 
  
9 november Utbildningsdag Migrationsverket 
Heldag för MIGs kontaktpersoner på enheter och de som arbetar aktivt med människohandel på MIG. Offer för 
människohandel är fokus, Per-Anders Sunesson, Ninna Mörner, Anna Sander och Josephine Appelquist (Talita) 
samt Ina Müller (UKV) föreläser. 100 personer deltar. 
  
10 november Länsstyrelsen Östergötland om människohandel och prostitution 
Heldag med inbjudna föreläsare från Länsstyrelsen och Plattformen samt Noomi. 120 deltagare nås. 
  
11 november UKV-dagen 
Unga Kvinnors Värn bjuder in till en dag av kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyten kring temat "att arbeta 
med unga kvinnor utsatta för våld - vad är verksamt? Talar gör en rad kuratorer och psykologer med erfarenheter 
av traumabearbetning. Program: ukv-dag-2016 
Tid: kl.9.00-15.00 
Plats: Immanuelskyrkan på Norrmalm 
Anmäl dig senast 1 nov.>> 

16-17 november Sweden Nordic Forum against Child Sexual Exploitation Online 
Två heldagar med 300 deltagare arrangeras av Ecpat och regeringen. Mer information.>> 

mailto:manniskohandel@gmail.com
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18 november Programpunkt MR-dagarna Malmö 
Plattformen presenterar mänskliga rättigheter i praktiken "Stöd till utsatta för människohandel". Medverkar gör 
Elisabeth Samuelsson Noomi, Madeleine Sundell, Frälsningsarmén och Ninna Mörner Plattformen Civila 
Sverige mot människohandel. 
Plats: Malmö Live. Panelprogrammet äger rum kl 14:30-16:00. 
Länk till programpunkten finns här.>> 
För att se hela programmet för MR-dagarna 17-19 november se här>> 
  
25 november Konferens människohandel och prostitution 
En halvdagskonferens med fokus på konkreta arbetsmetoder i bemötandet av brottsutsatta. Arrangeras av 
Länsstyrelsen Skåne, Mika Malmö och verksamheten Noomi. Kostnadsfritt. Talar gör Endrit Mujaj, LST, Lisa 
Green MIKA, samt representanter från NOOMI. Anmälan görs via Länsstyrelsen Skånes hemsida senaste 11 
november.>> 
Tid: 08.30 – 12.00 
Plats: Länsstyrelsen Skåne, Kungsgatan 13 
inbjudan-konferens-om-prostitution-och-ma%cc%88nniskohandel 
  
8 december fokus barn 
Barngrupp, inbjudan alla i barngruppen och alla andra som är intresserade av att jobba med fokus på direkt och 
indirekt utsatta barn och barn i riskzon. Anmäl till Anneli.Avelin>> 
Tid kl 14:00-16:00. 
Plats: IMT, St Paulsgatan 1 

 9 december Plattformsmöte TEMA Återvändande 
Charlotta Thorelius och Endrit Mujaj om återvändandeprogrammet och MMM; Madeleine Sundell om 
Frälsningsarméns arbete och nytt EU-projekt med fokus re-integration av non EU-victims; Anna Sander och 
Josephine Appelquist Talita om erfarenheter av långsiktigt stöd i hemländerna; Maya Dib om att arbeta för IOM 
med re-integration för utsatta i Zambia (TBC); Anita Cristea Embassy of Romania, Attaché for labor and social 
affairs in Finland, Estonia, Denmark and Sweden 
Medlemmar och intresserade samarbetspartners är välkomna! Anmäl till manniskohandel@gmail.com 
Tid: kl 14:00-16:00 
Plats: Frälsningsarmén HK, Nybrog 79 B, Stockholm. 
  
9 december Nationellt Stödprogram 
NSP-arbetsgrupp om upplägget för arbetet 2017. Certifierade aktörer och intresserade av att bli det samlas för att 
diskutera fortsatt upplägg. Anmäl till manniskohandel@gmail.com 
Tid: kl 16:00-17:00 
Plats: Frälsningsarmeén HK, Nybrog 79 B, Stockholm. 

12 december Infonätverket Länsstyrelsen 
Inbjudna representater från myndigheter och civilsamhälle utbyter erfarenheter. Tema: Vineta Polatside, 
enhetschef på Östersjöstaternas råd mot människohandel (CBSS), presenterar människohandelsutvecklingen i 
Östersjöregionen.  (Baltic Sea Region Round-up 2016) 
Tid: kl. 9.00-12.00 
Plats: Länsstyrelsen, Stockholm 

16 december Medlemsmöte 
Diskussion om stadgar, värdegrund, medlemskap och organisationsform. Hör av dig 
till manniskohandel@gmail.com om du vill veta mer! 
Tid: 10:00-11:30 
Plats: Frälsningsarméns HK Nbrogatan 79 B 
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Period 1 Mars-September 

Statistik ärendehantering 

Tabell 1 

Under perioden 1 mars – 24augusti inkom följande: 

 Inkomna Beviljade Nekade Beslutsunderlag 
Antal 
förfrågningar 
gällande 
specifik 
individ 

9   2 förfrågningar resulterade inte i någon 
typ av ansökan från relevant aktör även 
om ärendet verkade falla inom ramen för 
NSP.  

Antal 
ansökningar 
om tillträde 

7 6 0 Antal som redan fanns på boende: 5 

Dessa flyttade till ansökande aktör under 
2015. 

 

Antal nya ärenden som inkom under 
perioden: 2 

Antal 
ansökningar 
om max 30 
dagars vila 

3 3 0 NSP002:nytt ärende gällande asylsökande 
boende på anläggning som behövde 
specialiserat stöd och boende anpassat till 
utsatthet för sig och sin bebis. MIG 
nekade omplacering. 

 

NSP003:nytt ärende gällande en 
papperslös individ. 

 

NSP001: pågående ärende där förfrågan 
(ej ansökan) om max 30 dagars vila 
gjordes. Eftersom det fanns en 
polisanmälan bad samordnaren aktören gå 
tillbaka till polisen för att be dem ansöka 
om TUT innan ansökan om max 30 dagar 
lämnades in, något som alltså inte gjorts. 
Polisen gjorde då en ansökan vilken 
resulterade i att kvinnan fick TUT och 
NSPs viloperiod inte längre behövdes. 

 

NSP008: pågående ärende gällande 



asylsökande kvinna med 2 årig son som 
tidigare levt gömd och vilken MIG nekade 
placering på skyddat boende, trots att hon 
utsatts för övergrepp på 
anläggningsboende tidigare.  

Antal 
ansökningar 
om max 90 
dagars 
integration 

3 1 2 NSP004:ansökan nekades, kvinnan hade 
inte uppehållstillstånd eller andra 
förutsättningar för integration. 

 

NSP006:ansökan nekades, perioden som 
ansökan gällde hade passerat.  

 

NSP006: ny ansökan inkom gällande detta 
ärende, för en senare period. Efter 
efterfrågan på ytterligare underlag för 
ansökans behandling beviljadesansökan 
delvis. 

Antal 
ansökningar 
om insats 

14 8 6 Beviljade ansökningar: 

NSP002: milersättning resa till boende 
(del av resa) 

NSP002: tågbiljett resa till boende (del av 
resa) 

NSP001: terapi x 5 tillfällen mars 2016 

NSP003: terapi x 4 tillfällen mars 2016 

NSP002: passansökan 

NSP002: passansökan medföljande barn 

NSP008: medicinskt utlåtande 
medföljande barn för asylprocess. 

NSP004: tatueringsrekonstruktion  

 

Nekade ansökningar: 

NSP001: intern utbildning x 6 tillfällen 
mars 2016 



NSP001: terapi x 4 tillfällen april 2016 

NSP003: intern utbildning x 8 tillfällen 
mars 2016 

NSP003: intern utbildning x 8 tillfällen 
april 2016 

NSP002: parkeringsavgift vid resa till 
boende 

NSP002: tågresa till Stockholm för 
passfoto och upphämtande av pass. 

 

Tabell 2 

Fördelning av medel i förhållande till budget (se Annex 1) 

Fördelning 
av medel 

Max 30 
dagar 

Fördelning 
av medel 

Max 90 
dagar 

Fördelning 
av medel 

Insatser 

TOTALT 100 000  108 000  15 000 
NSP002 

30 dagar + 

barntillägg 

- 45 000 -26 000 
(till max 30 
dagar) 

 NSP002  -389 

NSP003 -36 000 -799 (till 
insatser) 

 NSP002 -1100 

+26 000 (från 
max 90 
dagar) 

 -725 (till 
insatser) 

 NSP001 -4000 

NSP008 

30 dagar + 
barntillägg 

-45 000 NSP006 -30 000 NSP003 -3200 

    NSP002 -1300 
    NSP002 -1300 
    Överföring 799 
    NSP004 -4500 
    Överföring 725 
    NSP008 -725 
Kvarvarande 
medel 

0  50476  0 

 



Tabell 3 

Bakgrundsinformation om de individer som ansökningarna gäller: 

Bakgrund Antal per kategori  Procentuell fördelning i 
förhållande till totala antalet 
ansökningar om tillträde 

Nationalitet Nigeria: 3 

Rumänien: 1 

Sverige: 2 

Guinea: 1 

Nigeria: 43% 

Rumänien: 14 % 

Sverige: 29 % 

Guinea: 14 % 
Kön Kvinna: 7 Kvinna: 100 % 
Ålder 18 – 25: 4 

26 – 30: 2 

31 – 35: 1 

18 – 25: 57 % 

26 – 30: 29 % 

31 – 25: 14 % 
Barn Medföljande: 2 

I hemlandet: 0 

Medföljande: 29 % 

I hemlandet: 0 % 
Typ av 
människohandel 

Sexuell: 6 

Multipel: 1 (sexuell och 
kriminell) 

Sexuell: 86 % 

Multipel: 14 % 

Utnyttjad i land Sverige:4 

Italien: 2 

Frankrike: 1 

Guinea: 1 

 

Polisanmälan 
gjord 

3 43 % 

 



Preliminär rapport NSP period 2 2016 (1/9-30/11) 
 

Nedan redovisas av samordnaren: 

• ärendehantering, varav några är under beslut 

• budgeten 

• ärendehantering gentemot budget (vilket utgår från att LST skjuter till en mindre summa för 
att täcka ett uppkommet skyddsbehov) 

Tabell 1 
Under perioden 25 augusti – 30 november har  följande ärenden hanterats: 

 Inkomna Beviljade Nekade Beslutsunderlag 
Antal 
förfrågningar 
gällande 
specifik individ 

6   Två individer har barntillägg, och en av dessa har två 
förfrågningar. 
NSP004: stödins. + integrat. + barntill. (3 förf) 
NSP009: max 30 + barntill (2 förf) 
NSP010: max 30 med extra insats (1 förf + extra medel) 

Antal 
ansökningar 
om tillträde 

2 2  Antal nya ärenden som inkom under perioden: 2 
En person fanns redan i programmet. 

Antal 
ansökningar 
om max 30 
dagars vila 

2 2 (NSP 010 
är under 
behandling) 

0 NSP009:nytt ärende gällande asylsökande boende på 
anläggning som behövde specialiserat stöd och boende 
anpassat till utsatthet för sig och sin dotter. MIG initierade 
omplacering men betalade endast med ebo. 
 
NSP010:nytt ärende gällande en mkt traumatiserad ung 
kvinna med stora skyddsbehov som pga av 
samarbetssvårigheter med polis inte kan få samhällsstöd. 
Tillägg för dygnet runt skydd och fulla 30 dagar. 
  

Antal 
ansökningar 
om max 90 
dagars 
integration 

1 1  NSP004: ny ansökan inkom gällande detta ärende. Med 
barntillägg. Efter efterfrågan på ytterligare underlag för 
ansökans behandling beviljades ansökan med förbehåll om 
asylprocess avbryts av ngn anledning. 
 

Antal 
ansökningar 
om insats 

1 1 (NSP004 
ärendet är 
under 
behandling) 

 NSP004: ersättning advokatutgifter överklagan 
Dublinförordningen delvis beviljat (4 dagar istf 6 pga 
budgetrestriktion) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Budget för år 2016 pilotperiod 1 september-31 december 
Reviderad för att räcka till att fortsatt pröva olika insatser 
 

post specifikation Summa 

TILLGÅNGAR   

- medel LST 2016 Start 1 sept 200 000 

- innestående medel pilot 2016 Från FA-kontot 1 sept 4 600 

TOTALT  204 600 

SUMMA MEDEL  204 600 

KOSTNADER   

Samordnare anställning 15 %* 1 sept +31 dec -40 000 

Resor, utlägg 1 sept +31 dec -500 

Hemsida domänkostn.  -500 

SUMMA KOSTN.  - 41 000 

UTBETALNINGAR   

Max 30 dagars vila 1200x30 (26 dagar) -62 400 (2 st)  

Barntillägg** 300X30 (26 dagar) - 7 800 (1 st) 

Stödinsatser 500-5000  - 10 000 (2-20 st) 

Integrationsperiod max 90 dagar*** 600x90 (81 dagar) -48 600 (1 st) 

Barntilllägg**** 200X90 (81 dagar) - 16 200 (1 st) 

SUMMA UTBETLN.  -145 000 

TOTALT   - 186 000 

OH-kostnad 10 %    -18 600 

SUMMA KOSTNADER Totalt  -204 600 

Resultat  0 
 
* Samordnaren hanterar ansökningar och ärenden och håller dialog med de certifierade aktörerna kring ärenden 
och kvalitetsfrågor. Samordnaren sammanställer rapport av piloten. Samordnaren arbetar för att informera om 
och förankra NSP i samarbete med Länsstyrelsen och förankringen av MMMn och Återvändandeprogrammet. 
Samordnaren arbetar för att utveckla NSP kvalitativt och kvanitativt,  och verka för en varaktig etablering av 
programmet.  

** Vi ger en särskilt post i budget för de indirekt utsatta barnen under max 30 dagars vila. 

*** Vi prövar under perioden 1 sept-31 dec att bevilja insatser under integrationsperioden till ett lägre belopp då 
socialtjänsten borde kunna ge ersättning för grundläggande behov för alla som vistas i kommunen. 

**** Vi ger en särskilt post i budget för de indirekt utsatta barnen under max 90 dagars vila 



 

 

 
Tabell 2 
Fördelning av medel i förhållande till budget under nuvarande hantering 

Fördelning av 
medel 

Max 30 (26 pga 
budget) dagar 

Max 90 (81 pga 
budget) dagar 

Insatser 
2-20 

Budget 
TOTALT 
145 000 

79 500 varav 62 400 
(2) + 7800 
barntillägg (1) 
+ 9300 skyddstillägg 

64 800 varav 
48 600 (1)  + 
16 200 barntillägg 
(1) 

10 000 
500-5000 (varav 
2-20) 

NSP009 
 

Minus ebo: 36 192 
varav; 29 354 + 
barntillägg 6838 

  

NSP004   64 800 varav 
48 600 + 16 200 
barntillägg  

Juristkostnad 12 
500 (5 h istf 6 h á 
2500 enl 
insatslistan för 
överklagan mm 
kring 
Dublinförordn. 

NSP010 31 200 enl budget 26 
dagar á schablon 
1200 med tillägg som 
skjuts till budgeten 
enligt 
överenskommelse 
med LST i gällande 
ärende; för dygnet-
runt skydd (150/dygn 
= 4500) och utökat 
till 30 dagar med 4 
extra dagar för att ge 
30 fullt ut (4800). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgettotal 79 500 64 800 10 000 
Kostnader 76 692 64 800 12500 
Resultat 2808 0  -2500 
 

* extramedel skjuts till av LST för att täcka extra kostnader gentemot budget; skydd/dygnet runt + 30 fulla dagar 
(+4). Önskvärt att få 4500 + 4800 som är utöver budget, men för att nå nollresulat räcker 6492 som tillskott. 
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