
Vi erbjuder dig hjälp
Plattformen mot människohandel driver ett 
särskilt stödprogram som ger dig hjälp, även 
när samhället inte gör det. Vi tar även emot 
dina barn inom programmet. Vår hjälp är 
kostnadsfri och villkorslös – oavsett om du 
vistas i Sverige utan papper eller inte vill sam-
arbeta med polisen. Vår hjälp utgår ifrån dina 
behov och vår förmåga – utan inblandning av 
myndigheter om du inte vill det. 

Vill du ha hjälp  
eller mer information? 
Kontakta Plattformen mot människohandel via 
vår hemsida www.manniskohandel.se  
Mejladressen är info@manniskohandel.se 

OBS! Vid akuta situationer ring polisen på 
telefonnummer 112. 

Det Nationella Sekretariatet mot Prostitution 
och Människohandel kan förmedla råd och 
information till myndigheter, kommuner och 
frivilligorganisationer som möter utsatta.  
Ring Hotline 020-390 000.  

VI GER DIG 
ALTERNATIV
Alla människor har rätt till 
ett liv i värdighet, fritt från 
tvång och kontroll.

l   Om du inte kan förhandla om  
arbetsvillkor, inte får lön och inte 
kan säga upp dig och gå därifrån.

l   Om du inte känner dig fri att 
påverka ditt eget liv eller får  
bestämma över din egen kropp. 

Då är det inte ok! 
Det kan vara människohandel.
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SVENSKA

Det här är människohandel
Är du tvingad eller lurad att sälja sex, tigga, 
arbeta utan betalning, stjäla eller begå andra 
brott? Det är människohandel. Det är inte ok. 
Alla har rätt att leva i frihet.

Ingen har rätt att förmå andra att agera 
för deras vinning, behag eller lust. Den som 
utsätter någon för detta begår ett brott mot 
svensk lag och mänskliga rättigheter. 

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få hjälp om du är utsatt för  
människohandel. Du har rätt att få tillgång till:
4  Lämplig och säker bostad 
4  Materiellt stöd (mat och kläder m.m.)
4  Nödvändig sjukvård 
4  Psykologiskt stöd
4  Juridisk rådgivning och informaion 
4  Översättning och tolkning

Vårt mål är att ge dig tillgång till dessa 
mänskliga rättigheter. Vi som arbetar för detta 
samverkar i organisationen Plattformen mot 
människohandel. Tillsammans vill vi erbjuda 
hjälp och skydd till dig, dina barn och din 
familj. All hjälp är kostnadsfri och utgår från 
dina behov. 

Bulgariskan Evelina tvingades arbeta alla 
dagar i veckan utan ersättning. Hon sökte själv 
upp ett hjälpcenter för att komma ur sin situa-
tion. Hon fick hjälp att hitta en säker plats att 
bo på, mat, vila och kläder. Hon fick information 
om sina rättigheter och alternativa möjligheter.

Rumänskan Nadja upptäcktes av polisen 
när man spanade efter sexköpare. Nadja 
placerades på ett boende där hon fick hjälp 
att återhämta sig efter att ha exploaterats i 
prostitution. Hennes barn fick också hjälp med 
att bearbeta vad de sett och upplevt och Nadja 
fick hjälp att göra en polisanmälan.

Albanskan Anxa tillfångatogs och drogades 
av en organiserad liga som tvingade henne att 
prostituera sig. Gravid flydde hon till Sverige 
med sin 3-årige son. Här fick hon via Platt-
formens stödprogram boende, samtals-
stöd, information, kläder, mat och hjälp med 
asylprocessen. 

Några av dem som fått hjälp:


