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PLATTFORMEN 
MOT MÄNNISKOHANDEL

Hundra kvinnor vi mött!
Plattformen sammanställer 
uppgifter om civilsamhäl-
lets kontakter med utsatta 
för människohandel och 
exploatering. 

n Av 100 kvinnor är 98 
utsatta för sexuell exploa-
tering, och  i en tredjedel av 
fallen har kvinnorna även 
utsatts för andra former av 
exploatering. 

n Drygt hälften (55) har 
sökt upp civilsamhället el-
ler identifierats av volontä-
rer. Av dessa är det endast 
en handfull som gör en 
polisanmälan. 

n I över hälften av fallen 
finns en relation mellan 
kvinnan och förövarna. 
Kvinnorna är rädda för att 
förövaren ska skada henne 
eller familjen i hemlandet. 

n Bland 100 utsatta kvin-
nor finns minst 80 indirekt 
utsatta barn. 

n Kvinnorna är sårbara; 
de saknar pengar, kan inte 
något språk, är analfabe-
ter, tillhör en minoritet, 
är utsatta för hederspro-
blematik eller har tidiga 
erfarenheter av övergrepp 
och våld. 

Tillsammans mot 
människohandel

Plattformen mot 
människohandel är en 
ideell sammanslutning 
av organisationer och 
experter. Vi samarbetar 
mot alla former av 
människohandel och 
exploatering. 
Tillsammans kan vi ge 
omfattande hjälp till 
utsatta individer. 
Vi utgår från de 
mänskliga rättigheterna.

www.manniskohandel.se

        St ä l l  f rågan: har du
barn -  och var  är  barnen?
Hälften av alla kvinnor vi möter
har barn, med sig eller i hemlandet

P å  m a n n i s k o h a n d e l . s e 
finns information på 14 språk.

Ladda gärna ned och sprid. Fler 
behöver veta sina rättigheter.

Plattformen mot människohandel bjuder in till en spännande eftermiddag om 
människohandel i Sverige idag. 

Presentation av vad vi inom Plattformen gör och om utsatta vi hjälper. Vi tar 
upp trender civilsamhället ser, som den växande gruppen avvisade i riskzon 
för att bli exploaterade. Hur kan vi möta utmaningarna?

Tillsammans formulerar vi på plakat hur vi kan förbättra stödet till utsatta för 
människohandel och släpper ballonger fria denna Anti-Trafficking Day. 

Vi bjuder på mingel och filmvisning av Dreambusiness informationsfilm "Vad 
är människohandel" (15 min) och delar ut våra informationsfoldrar på 14 
språk!

Varmt välkomna att anmäla er om ni inte redan gjort det till:
info@manniskohandel.se


