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Slutrapport resultat NSP 2018
NSP beviljades medel från regeringen år 2018 men först den 19 april. Alla uppdaterade mallar och en
översikt med instruktioner till boenden om stödinsatser att söka medel för under år 2018 finns på
hemsidan www.manniskohandel.se.

STÖDINSATSER VIA NSP
Medel kan sökas för tre olika insatser år 2018 för de som får tillträde
Tillträde innebär att den utsatta informellt identifieras som offer för människohandel genom
rutinerna i NSP. Rutinerna baseras på att det bara är certifierade aktörer som kan ansöka om tillträde
och att det görs via de mallar som NSP tagit fram och att beslutet av samordnaren tas utifrån de
internationella dokument och riktlinjer som finns för att fastställa vem som är ett potentiellt offer
och vilka rättigheter detta ger.
Alla som får tillträde kan sedan de certifierade boendena, om samhällets välfärdssystem inte är
aktuellt, söka medel för att ge kortsiktigt och långsiktigt stöd. NSP kompletterar och kan inte
användas istället för samhällets medel utan finns för att täcka upp gapen och stärka den utsatta
möjligheter att ovillkorligt få stöd och skydd enligt de internationella rättigheterna.
Det finns 2018 tre former av stödinsatser att ansöka om (se programöversikt för mer info):




30 dagars intitalt stöd med skyddat boende (tillägg medföljande barn).
90 dagars ytterligare stöd med möjlighet för extra tillägg utöver de för medföljande barn.
45 dagars empowerment för att rusta inför ett liv på egna ben. Möjlighet till att ta medel med sig till
hemlandet om det är där insatsen behövs bäst.

De boenden som ingår i NSP idag är Talita (Sthlm + Gbg), Frälsningsarmén (Mälardalen+ Skogsbo),
Noomi Hela Människan (Malmö), Agora Räddningsmissionen (Gbg) och UKV (Sthlm). Alla Kvinnors
Hus, Qjouren och 1000möjligheter samt Roks kvinnojourer, Terrafem liksom Caritas har visat intresse
att ingå i NSP men ännu inte ingått i certifieringsprocessen. För att certifieras krävs att
verksamheten, och dess personal, lever upp till olika former av minimikrav och standards, för att
säkerställa kvaliteten på insatserna till utsatta. Till grund för dessa har NSP och aktörerna ställt sig
bakom grundläggande principer om människorättsbaserat synsätt, ett individcentrerat stöd,
samverkan och tillgänglighet. (Europaparlamentet och Rådets direktiv 2011/36/EU para. (7) ).
Under 2018 har sex boenden ansökt om tillträde och medel från NSP; Frälsningsarmén Mälardalen;
Frälsningsarmén Skogsbo; Talita Stockholm och Talita Gbg; Noomi och Agora Göteborgs
Räddningsmission.
Totalt har det gjorts 20 ansökningar om medel varav tre avslagits då medel saknades i början av året
samt att det för 2018 beslöts att inte längre täcka enstaka kostnader utan i de ärenden slussa vidare
till IMT som kan bistå med sådana punktinsatser. En insats som beviljades aktualiseras aldrig då
kvinnan lämnade landet.
Beviljade stödinsatserna består av
30 dagar (9 st) varav med tillägg 4 st
90 dagr (4 st) varav med tillägg 2 st
45 dagar (4 st)
nekade/vidareslussade
punktinsats (3 st)
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De utsatta som hanterats via NSP har alltså inte kunnat erhålla stöd via samhällets välfärdssystem. I
tre fall har en person först fått 30 dagar och sedan 90 dagar och i ett fall 30 dagars + en
empowermentinsats. De personer som man ansökt om stöd via NSP för är i flertalet fall utsatta först i
hemland, under resa och eventuellt i Sverige. Många har erfarit tvångsäktenskap, hedersrelaterat
våld eller att de sålts av familjemedlemmar. Flera har barn. Sårbarhetsfaktorer kan också vara tung
försörjningsbörda och svåra uppväxtvillkor präglade av våld och umbäranden. Det handlar om 13
kvinnor, varav 10 kommer från länder utanför EU; Nigeria (5), Guinea (1), Kenya (1), Somalia (1),
Albanien (1) Montenegro (1), förutom Polen (1) och Sverige (2). De som har fått hjälp med
finansiering av stödinsatser (19) har varit 12 kvinnor (en fick enbart tillträde) varav 10 har barn (5 har
medföljande barn, varav två fötts på boendet, och fyra har barn i hemlandet och en har
omhändertagna i Sverige). Totalt handlar det om 15 födda barn.
De tre som nekats punktinsats kommer från Rumänien, Thailand och är i Albanien (tre barn i
hemland, tidigare med i NSP).
Insatserna som beviljats återrapporteras till NSP. Det framkommer där hur hjälpbehoven måste
bemötas individanpassat och hur civilsamhället gemensamt kan bidra till att utsatta får sina
rättigheter tillgodosedda. NSP, Safe Haven och IMT kan tillsammans bidra till att boenden kan
säkerställa att utsatta får rättigheter och skydd och stöd.
Exempel på detta är t.ex. NSP030 som erhållit 30 d + 90 d med tillägg:
Stödet till NSP030 har dels använts till hennes dagliga uppehälle; boende, mat, resor i kollektivtrafik,
telefon samt hygienartiklar etc.
NSP030 har även haft omfattande behov av psykosocialt stöd. Stödet har därför till stor del används till
kuratorskontakt, både för praktisk hjälp, såsom att ledsaga till sjukvård, samtalskontakt, juridisk rådgivning
och aktiviteter. Men även samtalsstöd och samhällsorientering. I vårt stöd har det även ingått att vara
behjälpliga att söka bistånd från insamlingsstiftelsen IMT, NSP030 har därifrån fått stöd för; kläder,
tandvård, träning samt babyutrustning.
2018-02-06 ledsagade vi NSP030 till polisen tillsammans med hennes juridiska ombud. Hon gjorde då en
ny polisanmälan gällande människohandel med barn, NSP030. Efter upptagen anmälan meddelade polisen
att NSP030 är efterlyst då hon varit papperslös lång tid, de meddelade att hon därför nu kommer bli
omhändertagen. Polisen beslutade efter kontakt med gränspolisen att ej ta NSP030 till förvar. Men detta var
en mycket omskakande upplevelse för NSP030 vilken har skadat hennes tilltro till hjälp- och stödinsatser.
Därför har vi särskilt arbetat med att ge NSP030 insyn och att själv styra sitt eget ärende. Vi har arbetat för
att NSP030 dels ska få behålla sin integritet och samtidigt varit stöd för att lyfta hennes röst i kontakt med
andra instanser – såsom advokat, tandläkare, barnmorska med flera.
Som tillägg till den fördjupade behovsbedömningen så är NSP030 nu gravid med beräknat
förlossningsdatum 181125. Detta har väckt många tankar och känslor hos henne; dels tankar kring hennes
egen barndom och bakgrund – rädslor för att inte kunna vara tillräcklig som förälder, att inte ha egna inre
modeller för föräldraskap eller att ha den basala utbildning (som att kunna läsa och skriva) som man
förväntar sig av en mamma i Sverige. Hon har även pratat mycket om sitt första barn som fråntogs henne
av hennes pappa och hennes första mans familj. NSP030 uttrycker i samband med detta även viss oro för
att inte kunna ta till sig detta nya barn. Samtidigt som graviditeten också väckt glädje och hopp hos
NSP030, hon är stolt över magen som växer och vill försöka bilda familj med barnets pappa.
Vi ser inte att NSP030 längre till samma grad har de svårigheter som beskrivs i den initiala
behovsbedömningen till NSP; hon är inte utåtagerande på ett fysiskt aggressivt sätt eller pratar om/uppvisar
något självskadebeteende. Hon tar till vara på möjligheter till samtal och reflekterar öppet om sina tankar
och reaktioner. NSP030 har även fått stöd att etablera samtalskontakt på XXXmottagningen som hon
beskriver som värdefull.
Samtidigt är vår bedömning att det kvarstår stort behov av stöd för NSP030, inte minst under och efter
graviditet samt förlossning.

Eller NSP038 som erhöll 90 d:
NSP038 bor fortfarande i vår utslussningslägenhet och deltar i vår öppna verksamhet på onsdagar.
Under denna tid har NSP038 haft samtal med ut för att reda i situationen. Det har tagit lång tid för NSP038 att våga
öppna sig och berätta.
Vi har varit i kontakt med Safe Haven för arbetskraftsutnyttjadet/människohandel för arbete. NSP038 vill absolut inte
anmäla familjerna som utnyttjat hennes tjänster. Det skulle i och för sig inte heller per automatik innebära mer än ett
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TUT. För NSP038 s del är hon inte i dag intresserad av att polisanmäla familjerna. Dessutom tänker NSP038 att hon
längre fram kan behöva bostad och söka upp organisationen som förmedlade kontakten med familjerna.
Vi kommer, när vi fått grepp om alla turer i NSP038 s ärende, att kontakta Safe Haven igen för asyl delen. NSP038 har
lämnat fragment av sitt liv under våra samtal. Dessa hoppas vi kan ge oss mer indikationer på hur vi kan hjälpa NSP038
framåt.
NSP038 är, trots sin svåra situation, vid gott mod. Hon volontärarbetar på XXX, har hand om barnen på kyrkans
barntimme, läser svenska och umgås med vänner.

NSP004 erhöll insatser för empowerment efter att ha erhållit PUT. Insatsen skulle då innehålla:
NSP004 behöver lära sig hur det svenska systemet fungerar, vilka myndigheter och instanser hon behöver komma i
kontakt med, vilka dokument hon behöver beställa. Vi vill därför vägleda henne (men vi ser gärna att hon driver
processerna själv) i följande steg:
Ansökan till FK, barnbidrag, EU-kort, mm
Ansökan till socialtjänst, rutiner vid månadsansökningar
Ansökan om bankkonto och bankkort, samt undervisning i hur man betalar räkningar
Hjälp med ekonomi och budget
Försäkringar för henne och sonen
Inskrivning hos AF, inleda processen att söka praktik och jobb
Stöd med CV och personligt brev (detta har vi redan hjälpt NSP004 med men vi behöver uppdatera och
anpassa handlingarna efter potentiella jobb)
Anmälan till SFI
Vi vill undersöka vilka kurser som NSP004 kan gå på för att skaffa sig mer erfarenhet och kunskap inom
områden som är relevanta för henne. Om priset är rimligt kommer vi även att bekosta några sådana kurser.
NSP004 har uttryckt behov av att lära sig cykla, vilket vi vill stötta med
Inte minst vill vi aktivera alla kanaler för att hitta eget boende för NSP004 och sonen
Det är många steg och många kontakter som behöver tas och därför tror vi att behovet av extra stöd de närmaste
månaderna är avgörande för att NSP004 ska kunna komma igång (och på rätt sätt) så fort som möjligt.

Ovanstående exempel på insatser som möjliggjorts till utsatta för människohandel överensstämmer
väl med de rättigheter de bör ges enligt Europakonventionens artikel 12 och 13.
Vidare har det funnits förfrågan om att skriva yttranden och slussa vidare över landsgränser eller
inom landet till rätt instans. Förfrågningar om sådana insatser har kommit från regionkoordinatorer
(Nord, Bergslagen), NGOs i nätverket (Habibi, Hope Now Danmark, Frälsningsarmén centralt,
Frälsningsarmén Helsingborg, samt från boendena i NSP för ärenden som de har men som inte ingår i
NSPs stöd samt även direkt från brottsoffer som via Migrationsverket fått information om
Plattformen.
Annat stöd NSP bistått med:
3 st brottsoffer som själva vill ha stöd och slussats till detta (många kontakter)
1 yttranden till MIG
3 st rådfrågning från boenden i komplicerade ärenden
2 st om hjälp pga av kommunbrister (tolk + skydd)
5 st om inför säkert återvändande, förmedling kontakter
Förmedling vidare i nätverket (förutom in i NSP):
2 st frågor om medel till punktinsats till IMT
3 st om advokathjälp till Safe Haven

De övriga ärenden som NSP bistått med handlar om dels direkta brottsofferkontakter och hjälp i
ärenden på boenden men också att ta emot förfrågningar från andra organisationer inom nätverket
eller i samarbetet med myndigheter. De personer som det handlar om är 14 utsatta personer
förutom de 5 personer som redan finns eller förmedlats till boenden (3 albanskor, 2 nigerianskor). De
ytterligare 14 personerna är i 3 fall minderåriga (Albanien, Bulgarien och Rumänien) och i 2 fall män
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(Marocko och svenskt medborgarskap) annars handlar det om 9 kvinnor (4 från Nigeriga, 2 från
Albanien, Afghanistan, Makedonien och svenskt medborgarskap). Det handlar dels om att slussa
identifierade utsatta till första stöd och dels om att förmedla särskilda insatser under pågående stöd
och slutligen också om att underlätta säkert återvändande.
Sammantaget har 42 personer, 27 utsatta vuxna individer och 15 barn hanterats inom ramen för
NSP under 2018. Av dessa har 12 kvinnor och fem medföljande barn fått omfattande stödinsatser
av sex olika boenden under året, bekostat av medel från stödprogrammet.

UTVECKLINGSARBETE
NSP har under 2018 sökt utveckla och ta reda på mer kring stödet för framtiden och
integrationsinsatser. Kontakter med ABIS har inletts med detta ändamål. Genom samarbete med
föreningen Skådebanan har NSP kunnat erbjuda kvinnor, deras barn samt personal på boendena att
delta i en serie träffar för skapande verkstad på Moderna Museet. 7 tillfällen á 2,5 timmar har
arrangerats och fem nya kommer nu erbjudas under åren där fler kan få tillfälle att delta. Under
höstens sju tillfällen har sex kvinnor, ett medföljande barn och två personal deltagit. Deltagarna är i
olika skeden av att gå vidare med sina liv, några bor i utslussningslägenheter, andra än på skyddade
boenden. Säkerhetstänk har funnits med hela tiden. Upplägget och behållningen av skapande
verkstad diskuterades den 16/11 då det anordnades en workshop för boenden.
Om skapande verkstad sades:
Vi ser på konst i utställningshallarna och lär mer om verken och konstnärerna. Vi
prövar i verkstan olika tekniker och att skapa något eget. Fokus är på skapande
processen. Vi ser därefter tillsammans på resultaten.
Vi har bl a sett på konst av Matisse och gjort egna college, studerat statyer av
Giacometti och skulpterat i lera, talat kring Nikis verk, inne och utanför museet, och
jobbat med gips som vi senare målat, analyserat Dali's stora tavla och målat i akvarell
och andra valfria material samt tagit del av Warhols utställning och avtryck i konsten.
Metod
Alla deltar på lika villkor och atmosfären är tillåtande och utforskande. Metoden
innebär att man uttrycker sig på lika villkor och ges nya språk att uttrycka känslor,
tankar och intryck på. Det finns inga förväntade krav på resultat utan individerna får
pröva sig fram på egen hand, i ett gemensamt sammanhang. Vi är helt enkelt en skara
kvinnor som samlas och gör något tillsammans utifrån gemensamma intryck. Vi blir
bekräftade som individer.
Resultat
Deltagarna får förutom kunskap om de stora konstnärerna och olika konstformer
förståelse för att smärta, svåra livssituationer och omvälvande händelser kan
omvandlas till kreativitet och konstverk. Under den kreativa processen kan deltagarna
få utlopp för känslor och tankar.
Personalen har fått inspiration och verktyg för att på egen hand arbeta med skapande
verkstad på boenden och med barngrupper.
Röster från deltagare:
"Kvinnan från vårt boende växte av att bli bekräftad i sin konstnärlighet som hon har
så mycket av. Hon var glad och stolt när hon kom från Moderna."
"Vi har kommit på så mycket vi som personal kan göra med våra kvinnor. Nu har vi
beställt gips och lera och provade för att veta hur vi skulle blanda" (berättade
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personalen och visade bilder för mig och konstnärlig ledare vad de gjort själva med
kvinnorna och barnen)
"B var trött och missmodig på morgonen, hade sovit dåligt och tvekade om hon skulle
orka gå. Efteråt visade hon med handen mot sitt huvud och sa "changed mind"."
"B sa att hon "liked to be somewhere else, to do something else, to be someone else". "
"Nu vet jag med vem dendär Andy Warhol är!"
Under workshopen den 16/11 samlades representanter från boenden (representanter från
certifierade boendena; Skogsbo, Mälardalen, Talita Sthlm, Räddningsmissionen, Noomi, UKV samt
Terrafem, som visat intresse för certifiering) och styrelse och NSPs handläggare. Före och under
lunchen som NSP bjöd på diskuterades NSP under året; stödinsatser, certifiering och
ärendehantering samt erfarenhetsutbyte. Efter lunch ägnade vi åt oss att diskuterade integration
och framtid, där skapande verkstad var en del. Samt att vi alla gjorde en träning utifrån metodologin
framtagen av Safe-projektet kring hur man kan tala om framtid i hemland eller Sverige och förbereda
för båda alternativen. Metotologin och resultatet från Safe tillgodogjorde sig NSPhandläggare vid ett
expertmöte och en simuleringsworkshop i Sofia, Bulgarien (bekostad av Safe 1-3 samt 2-4 oktober).
Avslutningsvis hade vi grupparbeten i tre olika grupper där vi diskuterade en rad utsända frågor om
utsattas behov inför utslussning/integration eller återvändande. Slutligen summerade vi och listade
saker vi ville utveckla vidare. Det handlade om att gemensamt utveckla samarbete med företag och
fastighetsbolag, tex genom CSR, för att kunna hitta ett sturkturerat sätt att erbjuda boende, praktik
och jobb för kvinnor som ska slussas ut från boendena. Det handlade också om att driva på och
upplysa instanser om den utsatthet och fara det innebär för kvinnor som hamnat i handeln pga av
kvinnoförtryck att åter skickas till första EU-land enligt Dublin, eller än värre utvisas till hemland. Vi
berörde också vikten av att öka samarbetet med NGOs i andra länder när det gäller uppföljning av
ärenden som återvänt.
Den 27 november presenterade NSPs handläggare integrationsutmaningar och goda exempel vid
TRAM-projektets slutseminarium i Stockholm och den manual som tagits fram i projektet (bekostat
av TRAM). Det finns många hinder för att en kvinna som identifierats slutligen ska kunna erhålla
individ- och traumaanpassade integrationsinsatser men det finns ändå några goda exempel på när
samarbete mellan olika instanser resulterat i god integration i Sverige (och i hemland).
Inom ramen för NSP erhöll en kvinna PUT under 2018. Och två kvinnor, även de tidigare inom NSP,
fick arbetstillstånd genom insatser som NSP bekostat. En kvinna som levt papperslös länge efter
avvisning vågade under 2018 efter insatser i programmet polisanmäla, men tyvärr lades denna ned
omedelbart, vilket överklagtas utan framgång. Tyvärr avvisades under 2018 en kvinna som vi länge
haft inom NSP (tillsammans med sina tre barn) och lever nu under ovissa omständigheter, men
behåller kontakten med boendet. En kvinna polisanmälde efter sina 30 dagar och rättsprocess
pågår och kvinnan är nu placerad på boendet under TUT.
Sammanlagt har utvecklingsarbetet inom ramen för empowerment och integration bestått av;
kontakt och möten med ABIS (som resulterat i 2 insatser för kvinnor inom boenden); 7 tillfällen
med skapande verkstad vid Moderna museet (som omfattat 6 kvinnor, ett medföljande barn och
tre personal vid boenden), heldagsworkshop den 16/11 för personal vid boenden (där 8 boenden
deltog), deltagande i simuleringsträning i Bulgarien (Safe bekostat); expertmöten inom ramen för
Safe och TRAM (bekostat av dessa projekt).

KVALITETSSÄKRING
NSP har besökt boenden under sommaren och hösten för att ta reda på hur kvalitetsarbetet kan
förbättras och certifieringsrutinerna underlättas. Fyra boenden har besökt under året; Talita Gbg,
Agora Göteborgs Räddningmsission, Talita Sthlm, Frälsningsarmén Skogsbo.
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Talita Göteborg har tidigare behandlats som certifierade eftersom de tillhör samma organisation
som Talita Stockholm, vilka är certifierade. Talita Göteborg har dock tidigare inte själva genomgått
certifieringsprocessen och fått besök från NSP. Besöker idag, 26 juni 2018, får alltså anses vara Talita
Göteborgs Steg 1 i certifieringsprocessen.
Talita Stockholm certifierades under 2016 utan att det fanns behov av åtgärder för att leva upp till
certifieringskraven. Detta besök den 17 oktober 2018 är ett uppföljande rutinbesök där man passar
på att gå igenom och ta emot feedback på minimikraven och ceritiferingen. (steg 3 i NSPs
kvalitetssäkrande arbete).
Räddningsmissionen är idag en certifierad aktör inom NSP och har sedan 2016 åtgärdat rutinerna för
att leva upp till kraven och uppfylla certifieringskraven. Besöket idag 26 juni 2018 är ett uppföljande
rutinbesök (steg 3 i NSPs kvalitetssäkrande arbete).
Frälsningsarmén Skogsbo är idag en certifierad aktör inom NSP och har sedan 2016 åtgärdat
rutinerna för att leva upp till kraven och uppfylla certifieringskraven. Den 16 november 2018
samtalade NSP med Skogsbo, som fått ny ledning, om rutiner och certifiering inför workshopen
senare på dagen.
Under 2017 besökte NSPs handläggare; Frälsningsarmén Mälardalen, Frälsningsarmén Skogsbo, UKV
och Noomi.
Exempel på kommentarer och rekommendationer efter besök:
”Boendet rekommenderas att skapa skriftliga rutiner kring ensamarbete, när det får ske och när det
inte får ske. Även att utveckla skriftliga rutiner kring personalens säkerhet, kring vad som ska
dokumenteras i ett ärende och kring hur incidenter ska hanteras. Boendet rekommenderas att
använda NSPs mallar för fördjupad behovsbedömning (finns på NSPs hemsida) vid långsiktiga
placeringar. Rekommenderas även att införa rutiner för att ta emot klagomål.
Boendet uppfyller till stor de krav som NSP ställer upp kring utslussning. Den enda
rekommendationen är att göra uppföljning efter utslussning till en rutin. Boendet undrar om det
finns någon riktlinje om hur lång tid som ska passera innan man gör ett uppföljande samtal.”
”Boendet bör se till att alla rutiner som NSP uppställer i minimikraven uppfylls när nya rutiner tas
fram i samband med IOP-avtalet. Komma ihåg att fylla i statistik till Plattformen om de personer som
möts i verksamheten. ”
Under workshopen den 16/11 då vi diskuterade certifieringsprocessen presenterades nya förenklade
mallar för hantering av certifiering och något justerade minimikrav. Vi vill i framtiden kunna erbjuda
utbildning för ny personal och också då ta till vara den kunskap som redan finns på boendena. Vi vill
fortsätta sprida kunskap i egna nätverket till aktörer som kan möta utsatta och slussa till första hjälp.

UTÅTRIKTAT ARBETE
I augusti sammanställdes statistiken för civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel
och skickades till Nationella Rapportören som tog in detta i sin årliga rapport. Sammanställningen
finns också nedladdningsbar på websidan www.manniskohandel.se.
NSP framhålls som ett gott exempel av GRETA vid deras högtidlighållande i Strasbourg den 20-21
maj, om 10 års sedan raticifieringen av Europarådetskonvention och kommittéens övervakande
arbete om hur staterna lever upp till det.
NSPs erfarenheter av att arbeta med medföljande barn och barnens behov och status som
brottsoffer lyftes upp på CBSS slutkonferens 29-30 maj i Oslo vid tecknandet av riktlinjer vid
bestämmandet av barnets bästa i fall av människohandel.
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NSP framhölls även som gott exempel på stöd och rehabilitering hela vägen, på en internationell
konferens i Stockholm den 27 november, arrangerad av CBSS som ett led i TRAM-projektet.
NSP har informerat om civilsamhällets kompletterande stöd för regionkoordinatorerna på deras
nationella möte i september. NSP har föreläst och deltagit vid utbildning anordnad av Östergötlands
län för aktörer från alla länets instanser (80 deltagare).
Kontakten med JämY har under 2018 varit mindre aktiv än den med Länsstyrelsen tidigare år.

REFLEKTIONER KRING SAMORDNINGSUPPDRAGET
Det har varit mycket arbete för att överhuvudtaget erhålla medel till NSP, komplicerade ansökningar
med många bilagor. Medel kom sent och det visade sig även vara komplicerat att rekvirera dem. När
medel väl kom blev det komplicerat att betala ut då Plattformen saknar anställd eller arvoderad
personal som kan hantera ekonomiska frågor som att registrera sig som arbetsgivare eller fakturera.
Till följd har projektledaren hanterat även alla utbetalningar av fakturor till boenden. Sammantaget
har ansträngningarna för att genomföra programmet administrativt varit betydande.

Framtiden
NSP är ett resultat av god samverkan mellan Sveriges åtaganden och civilsamhällets respons. NSP är
idag den enda reella vägen för Sverige att leva upp till Europarådets konvention om en ovillkorad
reflektionsperiod. Det borde därför ligga i ansvariga politikers och myndigheters intressen att
prioritera NSP:s hållbart.
Plattformen saknar medel för att bedriva verksamheten och all administration och samordning av
Plattformens arbete vilar på ideell basis. Det är därför svårt att leva upp till det "ansvar" och de
"krav" som ställs på organisationen att söka, driva och redovisa medel. Att Plattformen som
organisation omfattas av verksamhetsstöd, utöver adminstration och/eller har eget
arbetsgivaransvar är en rekommendation för att fortsätta utveckla och genomföra NSP alternativt att
uppdraget finns hos ngn av de större medlemsorganisationerna.
I framtiden vill styrelsen för Plattformen arbeta för att fler ska förstå att civilsamhällets insatser är
oumbärliga för att Sverige ska leva upp till rättigheterna vad gäller stöd även utanför rättsprocess och
till de mest sårbara grupperna utsatta för människohandel. NSP lyfts ofta fram som ett gott exempel
på hur utsatta kan få sina rättigheter till skydd och stöd oavsett legal status eller medverkan i
rättsprocess. Samtidigt saknas resurser att driva verksamheten och utveckla den, då medel för NSP är
för osäkra. Vi gör så gott vi kan med de resurser vi har och kommer fortsätta med det.
Vår rekommendation är att Plattformen får uppdrag från ex. JäMy för att fortsätta bedriva det
stödprogram som den fd. nationella koordinatorn Länsstyrelsen år 2015-2017 bad oss tillhandahålla
då det togs fram som ett regeringsuppdrag. Stödet kan helst vara att erhålla medel från JämY i dialog
med identifierade behov, eller att JämY tar ansvar för och driver på för att sådana medel tillskjuts och
struktueras på lämpigt sätt för att de mest utsatta skall få del av det.
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Balansräkning
regeringsmedel

800 000

avser period 1/4-31/12 enligt regeringsbeslut

Stödinsatser (detaljer nedan)
stöd 30 dagar

300 600

8 st insatser, 3 barntillägg och 2 behovstillägg

stöd 90 dagar

295 200

4 st insatser 1 barntillägg och 1 behovstillägg

empowement

65 000

4 st insatser

kvalitetssäkring/ärendehantering

54 875

baserat 12 % heltid (29 000) i nio månader plus moms

projektledning/utveckling/utbildning/ekonom
i
resor

68 593

baserat 15 % heltid (29 000) i nio månader plus moms

2955

workshop

1785

boendebesök 25/6; 17/10; 15/11 samt tåg till o från
flygplats 2-4/10
lunch, fika och lokal workshop 16/11 för
boendepersonal

arvoden: (detaljer nedan)

revision:
Extern tjänst

9500

summa

800 000

798508

resultat

0

1492
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