
 
 

Verksamhetsplan 2017 
 
Plattformens verksamhet syftar till att: 
 
 erbjuda ett förbättrat stöd och skydd till utsatta samt deras familjer; från 

identifikation till att motverka re-trafficking 
 erbjuda erfarenhetsutbyte och stärka samarbetet mellan plattformens 

medlemmar  
 samla in och förmedla organisationernas erfarenheter av möten med 

utsatta och väcka uppmärksamhet och bedriva lobby-arbete 
 vara en förmedlande, sammankopplande röst mellan civilsamhället och 

myndigheter samt även utanför landets gränser 
 samarbeta brett, utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv, för att utsatta 

för människohandel ska få tillgång till de rättigheter de har  
 ta aktiv del av arbetet för att stärka lagstiftning, motverka efterfråga, samt 

förebygga och uppmärksamma trender och riskgrupper 
 bevaka och underlätta implementeringen av internationella dokument 

som Sverige ratificerat 
 
Här följer den planerade verksamhet som Plattformen avser att driva 2017: 
 
INTERN & EXTERN VERKSAMHET 
 
Formera en organisation. 
Ta fram stadgar, verksamhetsberättelse, plan, organisationsnummer. Välja en styrelse vid 
årsmötet som kan fortsätter arbetet med en långsiktig verksamhetsplan, utveckla rutiner för 
att sprida och samla information samt ansöka om medel etc. Arbetsgrupper för enstaka, 
tidsavgränsade frågor kan tillsättas. Årsmöte 31 mars, kallelse skickas ut 10 mars.  
 
Samla och sammanställa statistik 
Fortsätta samla in och försöka få fler att fylla i. Rapportera in till nationella lägesrapporten! 
Ta ut olika underlag för olika perspektiv och frågor (tredje land, barn till utsatta, 
polisanmälan etc) 
 



Nationella Stödprogrammet 
NSP fortsätter under 2017 på löften om finanisering året ut av LST. Se separat 
projektansökan samt projektöversikt. Innehåller utvidgade stödinsatser och att ta fram 
behovsbedömning för medföljande barn, förutom certifiering och kvalitetssäkring, liksom nu 
även metodutveckling för att insatserna ska kunna erbjudas en bredare målgrupp, t ex män 
och hela familjer. NSP startar 1 mars. 
Ta fram informationsmaterial på olika språk om NSP och utsattas rättigheter (medel har 
beviljats av Brottsofferfonden).  
Sätta upp rutiner för hur civilsamhället kan slussa potentiellt utsatta från identifikation till 
hjälp och skydd via NSP. 
Se över hur man kan säkra finansiering även efter årsskiftet och helst skala upp.  Öka på 
insatserna men också certifieringsprocessen. 
 
Projektansökningar 
Ta fram en projektansökan för att screena bland riskgrupper och identifiera offer för alla 
former av människohandel samt hålla  gemensamma utbildningar om att bemöta och ge 
skydd och information till offer för människohandel.  
Projektansökan skickas in under våren för att komma igång till hösten 2017. 
Undersöka förutsättningar för att utveckla ett projekt eller en kunskapsinventering kring stöd 
till medföljande barn till offer för männiksohandel. 
 
Anordna plattformsmöten 
Ett antal möten per termin planeras på teman. Tanken är att ha möten oftare, 3-4 ggr per 
termin och på så vis erbjuda många tillfällen till kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. 
Bjuda in medlemmar, nätverksvänner och samarbetspartners från myndigheter. Under våren 
planeras plattformsmöten på tema Barn at risk 10 februari; Rättsprocessen 17 mars; 
Identifikation 28/4. Det finns planer på ett särskilt möte i samarbete med Länsstyrelsen kring 
information om alla olika projekt och utbildningar som bedrivs. En tanke är att alla har korta 
anförande om sin aktivitet för att man sedan ska mingla och  få tillfälle att ställa frågor och 
skapa kontakter. Förslaget datum är 7/4. Kan nog bli i höst istället. 
 
Debattartikel Nationell handlingsplan 
Skriva en gemensam debattartikel där vi förespråkar en Nationell handlingsplan som håller 
samman alla former och rustar oss för att möta samhällets nya utmaningar med riskgrupper 
samt uppmärksamma situationen som följer de stängda gränserna. Ska publiceras 23 mars. 
 
Lobba för asylrätt 2020 
Anordna workshop om utsatta kvinnor från tredje land som söker skydd och problematiken 
kring Dublin. Ta upp den dubbla utsattheten, könsdiskriminerade i hemlandet, och utsatta för 
människohandel och risk för att utsättas för att de varit utsatta. Samarbete Nordiskt med 
inbjudna talare från Danmark och Finland och eventuellt Norge. Finlands NGO Plattform är 
intresserade. Bjuda in press och avsluta med en panel med Finlands rapportör, Per-Anders 
och Migrationsverkets Kajsa samt gärna en minister om möjligt. Medel behöver sökas för att 
täcka resor etc. Förslag 19 maj på Teater Tribunalen. Alt. i höst. Se till att ta fram en strategi 
för att följa upp frågan! 
 
Lobba för att stärka situationen för medföljande barn 
Göra en rapport utifrån statistikinsamlingen kring de medföljande barnens situation och 
presentera i höst på Anti-Trafficking Day. Gärna några fall-beskrivningar. Lobba för att de 
får brottsofferstatus och därmed tillgång till stöd  och skydd täckt av samhället. 



 
Lyfta utsatthet för några sårbara grupper 
Ta fram lite mer utförlig information kring nedanstående grupper. I arbetet bör vi ta till vara 
kunskap som redan finns hos plattformens medlemsorganisationer och rapporter och resultat 
som finns. Se över hur de sårbara gruppernas situation bäst kan bli synliga. Planera inför 
möten under hösten 2017 och våren 2018 för höjd kunskap och erfarenhetsutbyte. De sårbara 
grupperna vi fokuserar närmast på (kan bli fler) är: 

• Svenska flickor med olika sårbarhetsfaktorer som rekryteras över internet.  
• "Fruimport", sårbarhet för kvinnor från tredje land som utnyttjas av sin svenska man. 
• Ensamkommande barn, särskilt de med avslag på asylansökan och som tvingas leva 

papperslösa och skyddslösa.  
 
Verka för stärkt lagstiftning 
Delbetänkandet om människohandelutredningen, remissvar inskickat 23 februari. Finns 
arbetsgrupp som nu ska följa upp hanteringen och fortsätta trycka på. Se remissvar. 

 
Strategier och samarbeten att utveckla/undersöka för kommande år (2018) 

• Utveckla samarbetet med Södertörns högskola kring forskningsansökan om 
människohandel, polisutbildningen finns där. 

• Samarbete med NOA och Kajsa W kring hur vi kan öka kunskapen om non-
punishment-article och se brottet bakom brottet. Anordna seminarier/workshops? 
Kontakter tagna. 

• Domarkåren behöver upplysas. Krav på speciella domare är en väg. Se hur ett 
samarbete med Märta Johansson Örebro universitet och Dominika Borg, Uppsala 
universitet eventuellt kan ge en ingång till att väcka frågan om domarnas kunskap. 

• Hot- och riskbedömning. Skyddsbehovet för familjer i hemlandet är viktigt att ta 
med. Vad används för rutiner och manualer idag? Fungerar de? Kan vi försöka 
samarbeta med polisutbildningen eller socialt arbete för att undersöka detta? Finns 
utländska best practice? 

 
MYNDIGHETSSAMARBETEN 
 
Nationella Rapportören/Lägesrapporten 
Kontinuerlig dialog förs med nationella rapportören som delar rapporter mm med 
Plattformens samordnare (som bla delar dessa vidare på Plattformens slutna Facebookgrupp). 
Inför lägesrapporten kan Plattformen skicka in information om trender samt en 
sammanställning av den statistik man får in. Deadline är i september.  
 
Länsstyrelsen informationsnätverk 
Har en halvdagsmöten två ggr per år med inbjudna representanter från myndigheter samt 
frivilligorganisationer som LST har, eller har haft, projekt med. Minnesanteckningar skickas 
ut. 
 
Länsstyrelsens utbildningar/konferenser 
Plattformen deltar som civilsamhällets representant vid konferenser och utbildningar som 
Länsstyrelsen anordnar. Deltar även regelbundet på utbildningstillfällen kring Manual vid 
misstanke om människohandel MMM (Sverige motsvarighet till National Refferal 
Mechanism) med information om det kompletterande stödprogrammet och civilsamhällets 
roll. 



 
Du avgör 
Kampanjen för att kapa efterfrågan fortsätter och det finns material och koncept från LST att 
haka på för de organisationer som väljer det. Mkt sker under februari/mars. Utskick gjorts. 
 
Migrationsverkets utbildningar 
Kontinuerlig dialog förs med samordnaren som delar rapporter mm till Plattformens 
samordnare (som bla delar dessa på FB). Plattformen involveras i utbildningar och på olika 
sätt i MIG strategi för att höja beredskapen. 
 
INTERNATIONELLT ARBETE 
 
EU Civil Society Platform 
Plattformen är medlem i denna EU-plattform med ett hundratal medlemmar från 
civilsamhället (några även av organisationer som ingår i Plattformen). EU Civil society möts 
2 ggr per år under 2 dagar för att EU-kommissionen ska ge information om aktuella rapporter 
och hålla workshops kring olika frågeställningar som de önskar få in civilsamhällets 
synpunkter på. Det är ett tillfälle för kontakter, erfarenhetsutbyte, information och lobby. 
Vårens möte äger rum 30-31 maj. Minnesanteckningar skickas ut. 
 
GRETA/EU-kommissionen 
GRETA har redan haft kontakt med Plattformen som sände in en rapport i maj samtidigt med 
regeringen. Det finns möjligheter att komplettera med fler iakttagelser fram till 10 april. Se 
separat rapport. 
 
TIP-rapporten 
US samlar in uppgifter kring alla länder och presenterar i en årlig rapport. 2017 har 
Plattformen lämnat information till den som ansvarar för detta på den amerikanska 
ambassaden.   
 
OSCE 
Plattformen deltog 2016 i en workshop för att ta fram underlag till en uppdaterad version av 
OSCE/ODHIRs handbok. Arbetet med handboken följs upp under 2017. OSCE anordnar 
simuleringsövningar kring att slussa vidare  potentiellt utsatta som identifieras i 
migrationsströmmarna. En sådan övning sker i juni och Plattformen har möjlighet att delta.  
 
Östersjöstaternas Råd 
Dialog fortsätter med Anti-Trafficking Task Force om samarbeten. Östersjöstaternas råd är 
intresserade av att göra en EU-ansökan med Plattformen, och då stå som huvudaktör och 
ansvara för administration. Vi håller utkik på utlysningar av projektmedel som skulle kunna 
vara lämpliga. Finlands NGO-plattform som vi har haft dialog med är också intresserade av 
att medverka i så fall.  

www.manniskohandel.se  
 

 


