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Stöd till utsatta på thaimassagesalonger
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar föreningen
RealStars Stockholm ett tidsbegränsat bidrag på
150 000 kronor för perioden 1 januari 2021 till och med
31 december 2021 för projektet ”Stöd till utsatta på
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2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
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Sammanfattning
Föreningen RealStars ideell förening Stockholm (RealStars
Stockholm) ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 225 000 kronor
för perioden 1 januari till och med 31 december 2021 för projektet
”Stöd till utsatta på thaimassagesalonger”. Förvaltningen bedömer
att RealStars projekt kompletterar stadens och andra föreningars
insatser genom att de når ut till en utsatt grupp som inte omfattas av
någon annan aktörs uppsökande arbete. Då föreningen även lever
upp till övriga kriterier i riktlinjerna i riktlinjerna anser
förvaltningen att de ska beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ett år.
Förvaltningen anser dock att föreningen inte ska beviljas bidrag för
de insatser inom projektet som handlar om kompetensutveckling för
målgruppen, då detta inte är socialtjänstens ansvarsområde. Av
denna anledning anser förvaltningen att föreningen ska beviljas en
lägre summa än den sökta, 150 000 kronor.
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Bakgrund
Detta är den andra ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen
RealStars Stockholm. Den första ansökan inkom den
18 oktober 2019. Ansökan avvisades då föreningen vid tillfället inte
levde upp till kraven i socialnämndens riktlinjer för bidrag till
ideella föreningar om att ha varit registrerad och bedrivit en aktiv
och dokumenterad verksamhet under minst två år. Inför den aktuella
ansökan har förvaltningen bedömt att föreningen nu uppfyller
samtliga kriterierna i riktlinjerna för att få söka bidrag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Socialnämndens riktlinjer för
bidrag till ideella organisationer” beslutade av nämnden
16 april 2019.
Ärendet
Föreningen RealStars Stockholm, organisationsnummer
802508-0246, ansöker hos organisations- och föreningsutskottet,
OFU, om 225 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för projektet ”Stöd
till utsatta på thaimassagesalonger”. Bidraget avser perioden
1 januari till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Föreningen RealStars Stockholm är en ideell förening som bildades
2017 med syftet att verka för en värld fri från sex-trafficking.
Föreningen arbetar för att förebygga alla typer av sexuella
kränkningar inklusive prostitution och människohandel. RealStars
Stockholm har sedan bildandet främst fokuserat på att föreläsa i
skolor och att arbeta förebyggande mot utsatthet i massage- och
hotellbranschen. Under år 2018, 2019 och 2020 har RealStars
Stockholm genomfört uppsökande arbete gentemot kvinnor som
arbetar på thaimassagesalonger för att berätta om lagar och
rättigheter och ge stöd och verktyg.
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Riksföreningen RealStars Sverige drev under 2019 projektet ”Ett
näringsliv fritt från trafficking” med stöd från
Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med projektet var att förebygga
prostitution och människohandel inom massage- och
hotellbranschen. I projektet togs en märkning fram för att stödja
aktörer i branschen att ta ställning mot sexköp samt en
informationsfilm. Projektet bedrevs i Stockholm, Göteborg och
Malmö och RealStars Stockholm samarbetade med projektet för
insatserna i Stockholm.
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Föreningen RealStars Stockholm vill genom denna ansökan utöka
arbetet gentemot utsatta kvinnor på thaimassagesalonger i
Stockholm.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Projektets primära målgrupp är kvinnor som arbetar på
thaimassagesalonger i Stockholm. Ansökan tar sin utgångspunkt i
det problem föreningen ser med prostitution på
thaimassagesalonger. Föreningen beskriver att antalet
thaimassagesalonger i Sverige ökat dramatiskt under de senaste åren
och att de som arbetar där främst är kvinnor som migrerat från
Thailand. Förekomsten av prostitution på thaimassagesalongerna är
enligt föreningen hög. De hänvisar bland annat till en kartläggning
gjort av polisens underrättelseverksamhet 2017 som visade att det
då fanns ett 90-tal thaimassagesalonger i Stockholm som erbjöd
sexuella tjänster1.
Föreningen anger även att många inom målgruppen är isolerade och
saknar sociala nätverk samt kontakt med det svenska samhället.
Många har också bristfälliga kunskaper i svenska.
Verksamhet
Projektet kommer bestå av följande insatser:
- Uppsökande verksamhet på thaimassagesalonger och
dialoger med kvinnorna som arbetar där med hjälp av
tolk/kulturstöd. Vid besöken kommer föreningen att
informera om rättigheter, skyldigheter, vilka möjligheter
som finns att få stöd samt om Covid-19 och smittskydd. En
viktig del i dialogen med målgruppen är att öka förståelsen
för rättigheter och lagstiftning i Sverige. Vid identifiering av
brottsoffer kommer personerna att slussas vidare till
Mikamottagningen och frivilligorganisationer som ger stöd
och skydd samt polis för polisiära och rättliga insatser.
-
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Möjlighet att delta i forumet "Kvinnor emellan", där kvinnor
med liknande erfarenheter kan träffas lokalt. Tillsammans
med kvinnorna kommer föreningen att utveckla former för
att ge stöd kvinnor emellan. Kvinnor som kommit långt i
arbetet med att motverka sexuell exploatering kommer
kunna hjälpa andra kvinnor genom att dela sina erfarenheter.
Det handlar om att lära ut till andra salonger/migrantkvinnor

Polismyndigheten 2017. Människohandel för sexuella och andra ändamål
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att hantera svåra situationer kopplat till efterfrågan på
sexköp. Föreningen vill skapa en trygg och utvecklande
miljö för målgruppen för att minska både sexuell, social och
ekonomisk utsatthet.
-

Individuellt anpassade insatser för att stärka målgruppens
yrkesroll, kompetens och förmåga att orientera sig i det
svenska samhället. Det kan komma att handla om
språkträning, juridiskt stöd, kompetensutveckling inom
närliggande tjänster som skönhetsvård eller andra
yrkesmöjligheter.

-

Samarbete med branschorganisationen Svensk Massage.
Utvecklas efter samtal med Svensk Massage för att
målgruppen som arbetar på thaimassagesalonger ska få ökad
kunskap och kunna integrera arbetssätt och metoder i
enlighet med övriga kroppsterapeuter som arbetar inom
ramen för Svensk Massage.

-

Tryck och spridning av den märkning med ställningstagande
mot sexköp och informationsfilm som tagits fram med stöd
av Jämställdhetsmyndigheten.

RealStars Stockholm planerar att under 2021 besöka
100 thaimassagesalonger i Stockholm och där nå ut till cirka
200 kvinnor som arbetar på salongerna.
I föreningens insatser samverkar de med polis, åklagare, andra
myndigheter, plattformen Civila Sverige mot människohandel2 och
andra stödjande aktörer som arbetar med målgruppen. I projektet
kommer de även att samverka med bland annat
branschorganisationen Svensk Massage, thailändska ambassaden
och kulturföreningar.
Mål
Det övergripande målet med insatserna är att ge kvinnorna som
arbetar på thaimassagesalonger – och som befinner sig i eller
riskerar att hamna i prostitution, människohandel eller annan
utsatthet – en möjlighet att ta sig ur denna utsatthet och ge möjlighet
till alternativa livsval och kompetensförstärkning.
För de enskilda kvinnorna har föreningen som mål att minska deras
utsatthet genom bland annat:
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-

-

Minskad fysisk och psykisk ohälsa, utsatthet och stigma.
Insatserna ska bidra till att kvinnorna får större makt över
sitt eget liv, bättre hälsa och bättre integrering i det svenska
samhället.
Förbättrad position i samhället och i yrket som massör.
Minskad arbetsrelaterad och sexuell exploatering samt våld,
hot och övergrepp.
Bättre trygghet och en säker arbetsmiljö.

Kompetens
RealStars Stockholm har än så länge drivits genom ideellt arbete.
RealStars Stockholm har inom organisationen en mångårig
erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och kompetens i
genusvetenskap och jämställdhet. Om RealStars Stockholm beviljas
det sökta bidraget kommer de anställa två personer för
projektgenomförandet, med lämplig bakgrund och erfarenhet.
RealStars Stockholm arbetar nära riksföreningen RealStars Sverige
som under de senaste åren haft ett antal anställda och genomfört
olika projekt kopplat till prostitution och människohandel. RealStars
Sverige är medlemmar i plattformen Civila Sverige mot
människohandel och riksföreningens grundare sitter med i styrelsen.
RealStars Sverige kommer medverka i rekrytering och
kunskapsöverföring till dem som anställs av RealStars Stockholm.
Jämställdhet
Projektet föreningen söker bidrag för har främst fokus på att nå
kvinnor som utsätts av förövare, oftast män, som efterfrågar sexköp.
Föreningen vill arbeta för jämställdhet genom att stödja en mycket
sårbar och utsatt grupp kvinnor. I de fall föreningen får kontakt med
män som efterfrågat sexköp i samband med besök på
thaismassagesalonger kommer de att informera om verksamheter
där sexköpare kan få hjälp för att sluta köpa sex.
Under projektets gång kommer föreningen löpande att följa upp
jämställdhet, normkritik och tillgänglighet vilket ger möjlighet till
reflektion och lärande inom dessa områden. Föreningen kommer att
säkerställa att all kommunikation är inkluderande och normkritiskt
granskad och når både män och kvinnor på ett anpassat sätt.
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Likabehandling
Föreningen planerar att säkra ett normkritiskt och intersektionellt
förhållningssätt i projektet, och ta hänsyn till faktorer som ålder,
migrantkvinnornas kultur och ekonomiska utsatthet. Föreningen har
tillgång till kompetens kring thailändska språket kopplat till
projektet och samarbetar med thailändska ambassaden. Föreningen
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strävar efter att skapa en förtroendefull atmosfär i mötet med
kvinnorna i målgruppen.
Lokal
Projektet kommer att bedrivas främst genom uppsökande arbete på
thaimassagesalonger runt om i Stockholm. Om föreningen beviljas
det sökta bidraget kommer de några dagar per månad att hyra in sig
på ett kontorshotell i Stockholm för det administrativa arbetet.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Medlemsintäkter
Insamling och gåvor
OFU
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Resor
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

Belopp
1 000
1 000
225 000
227 000

180 000
5 000
20 000
5 000
15 000
225 000

Förvaltningens bedömning
Av socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
framgår att verksamheten ska vara stadsövergripande och öppen,
komplettera nämndens egna verksamheter, drivas med god kvalitet
och till rimliga kostnader för att bidrag ska kunna beviljas.
Förvaltningen gör en samlad bedömning av hur verksamheten
uppfyller kraven.
Stadsövergripande och öppen verksamhet
Det uppsökande arbetet i projektet kommer att bedrivas på
thaimassagesalonger runt om i Stockholm. RealStars Stockholm
bedömer att de kommer att nå ut till kvinnor som tillhör olika
stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad.
Förvaltningen bedömer att det aktuella projektet är
stadsövergripande och öppen för alla i målgruppen.
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Kompletterande verksamhet
När det gäller stödinsatser för personer som har sex mot ersättning,
skadar sig med sex eller är utsatta för människohandel för sexuella
ändamål driver förvaltningen Mikamottagningen.
Mikamottagningen erbjuder råd och samtalsstöd och vänder sig till
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personer i målgruppen som är över 18 år. Samlokaliserade med
Mikamottagningen finns en sex- och samlevnadsmottagning, Mika
Hälsa, som tillhör Region Stockholm. Mika Hälsa erbjuder
målgruppen provtagning, undersökningar och medicinsk
rådgivning. Det finns även möjlighet till kontakt med psykiatriker.
Personer som är under 18 år och har sex mot ersättning kan få stöd
via Stödcentrum, som är en del av förvaltningens verksamhet
Framtid Stockholm. Förvaltningen har två regionkoordinatorer som
specifikt arbetar med personer som varit utsatta för människohandel
för sexuella ändamål.
Förvaltningen arbetar även uppsökande gentemot personer som har
sex mot ersättning, skadar sig med sex eller är utsatta för
människohandel. Mikamottagningen arbetar uppsökande i gatumiljö
och på internet gentemot personer som säljer sex. En till två kvällar
i veckan finns enheten på plats i gatuprostitutionen för att ge hjälp
och stöd, men även för att erbjuda fortsatt kontakt och länkning till
andra resurser i samhället. Ungdomsjouren, som är en del av
Framtid Stockholm, bemannar polisens prostitutionsgrupp med en
socialsekreterare som arbetar för att tidigt upptäcka, identifiera och
länka personer som köper eller säljer sex.
OFU beviljar bidrag till två föreningar som erbjuder stöd till
personer som har sex mot ersättning eller är utsatta för
människohandel. Föreningen Talita har en öppen mottagning där
personer som befinner sig i prostitution eller är utsatta för
människohandel för sexuella ändamål kan få råd och stöd. Talita
bedriver även uppsökande arbete i gatumiljö och på strippklubbar.
Talitas uppsökande team har dessutom ett samarbete med hotell
som kontaktar föreningen om de upptäcker att det pågår prostitution
hos dem. För år 2020 har OFU beviljat ett tidsbegränsat bidrag till
föreningen 1000 möjligheter för verksamheten Ellencentret, som
riktar sig till personer upp till 25 år som har sex mot ersättning.
Ellencentret erbjuder målgruppen samtal med psykolog och
kompletterande stöd i form av en livslots.
Varken staden eller någon av de föreningar OFU beviljar bidrag till
arbetar uppsökande gentemot kvinnor som arbetar på
thaimassagesalonger i Stockholm. Det finns ingen tydlig statistik
kring hur utbrett det är med prostitution eller människohandel på
thaimassagesalonger. Förvaltningen anser att de uppgifter som
finns, till exempel polisens rapport om människohandel från 20173,
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tyder på att det förekommer sexhandel på många
thaimassagesalonger. I samtal med Mikamottagningen framkommer
att deras kontakter hos polisen bekräftar bilden av att sexhandel
fortsatt är vanligt förekommande på thaimassagesalonger i
Stockholm. De kvinnor som arbetar på thaimassagesalongerna är
ofta särskilt utsatta genom bristande språkkunskaper och kännedom
om det svenska samhället.
Förvaltningen har haft kontakt med Mikamottagningen och stadens
regionkoordinator som bedömer att det uppsökande arbete
RealStars Stockholm utför når en målgrupp som är i stort behov av
stöd och information och som staden inte når genom sina
verksamheter. Förvaltningen kan konstatera att inte heller andra
föreningar som beviljas bidrag bedriver uppsökande arbete på
thaimassagesalonger.
Förvaltningen bedömer att RealStars projekt ”Stöd till utsatta på
thaimassagesalonger” kompletterar stadens och andra föreningars
insatser gentemot målgruppen och att de bör beviljas ett
tidsbegränsat bidrag för projektet.
Förvaltningen anser dock att föreningen inte ska beviljas bidrag för
de insatser inom projektet som handlar om kompetensutveckling för
kvinnorna, då detta inte är socialtjänstens ansvarsområde. Dessa
insatser är:
- Individuellt anpassade insatser för att stärka målgruppens
yrkesroll, kompetens och förmåga att orientera sig i det
svenska samhället.
- Samarbete med branschorganisationen Svensk Massage för
att målgruppen ska få ökad kunskap och kunna integrera
arbetssätt och metoder i enlighet med övriga
kroppsterapeuter.
God kvalitet
Förvaltningen bedömer att RealStars Stockholm som förening har
erfarenhet av att stödja den aktuella målgruppen och kompetens
inom områden som är relevant för projektet, så som jämställdhet,
genus och mänskliga rättigheter. Föreningen arbetar nära
riksföreningen RealStars Sverige som har god kompetens kring
målgruppen, ett stort nätverk hos aktörer som verkar inom området
och erfarenhet av att bedriva projekt. Föreningen planerar också att
inom projektet samarbeta med en ett stort antal organisationer med
specifik kompetens kring till exempel språk, thailändsk kultur,
rättsväsendet och massagebranschen.
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RealStars Stockholm kommer att rekrytera projektmedarbetare till
projektet om de beviljas det sökta bidraget. Förvaltningen bedömer
att RealStars Stockholm har förutsättningar att bedriva ett projekt
med god kvalitet för målgruppen.
Rimliga kostnader
Förvaltningen bedömer att kostnaderna i RealStars Stockholms
budget är rimliga i förhållande till verksamheten omfattning. Då
förvaltningen bedömer att föreningen inte ska beviljas bidrag för de
insatser som gäller kompetensutveckling anser förvaltningen att de
ska beviljas en lägre summa än den sökta, 150 000 kronor.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen anser att det är ett viktigt jämställdhetsarbete att
erbjuda stöd till kvinnor som befinner sig i prostitution eller
människohandel. Att kvinnor ska skyddas mot våld och ha rätt till
sin egen kropp är en central del i svensk och internationell
jämställdhetspolitik. Förvaltningen bedömer att det är positivt att
RealStars även planerar att ge information till eventuella sexköpare
de möter.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att RealStars
Stockholms projekt ”Stöd till utsatta på thaimassagesalonger” lever
upp till kriterierna i riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett
tidsbegränsat bidrag för ett år.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen RealStars
Stockholm ett tidsbegränsat bidrag på 150 000 kronor för perioden
1 januari 2021 till och med 31 december 2021 projektet ”Stöd till
utsatta på thaimassagesalonger”.
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