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Järva ungdomsmottagnings arbete utifrån
slutrapporten: ”Barn och unga som har sex mot
ersättning - sexuell utsatthet och exploatering,
slutrapport 2014-2016”

Järva ungdomsmottagning, möter ungdomar som har sex mot
ersättning. Vi behövde mer kunskap och genomarbetade arbetssätt
för att upptäcka och bemöta ungdomarnas behov. Vi har identifierat
fyra grupper som är i riskzonen:
1. Unga som är psykiskt funktionshindrade, där utsattheten går
att koppla till svårigheten att bedöma risk.
2. Unga kvinnor, som valt att bryta med sin familj på grund av
hedersrelaterat våld, visar på en ökad risk för att hamna i
prostitutionsliknande situationer i sökandet efter nya
tryggande sammanhang.
3. Unga HBT-personer som i sökandet efter sammanhang att
”få vara sig själva” hamnar i olika risksituationer där
prostitutionsliknande förhållanden kan utvecklas.
4. Unga, som växer upp med omsorgsbristande föräldrar
(främst känslomässiga brister), som i sökandet efter
bekräftelse kan hamna i prostitutionsliknande situationer.
Om vi möter unga under 18 år gör vi en orosanmälan till
Socialtjänsten
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För att nå dessa grupper behövde vi utveckla vårt bemötande och
våra metoder. Efter besöket i London har vi utvecklat arbetet genom
att:
- Ge ungdomar möjlighet att reflektera kring deras
prostitutionsliknande beteende, genom att förmedla
kunskap och möjligheten att göra egna aktiva val.
- Möjliggöra ett preventivt förhållningssätt bland de
ungdomar som redan får/ger ersättning för sex eller ligger i
riskzonen att göra det.
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Börja testa verktyg/metoder för dels tidig upptäckt, dels
bemötande och stöd till unga som tar emot ersättning för
sex.
Fråga alla nya besök vi har ”Har du varit med om att någon
har erbjudit dig någonting för att få ha sex med dig?”
Mer uppmärksamma riskfaktorer som kan tyda på sexuell
exploatering; ett sätt är att kartlägga ungdomens sexuella
praktik för att skapa en bild av risktagande och exploatering.
Ta upp frågan om rätten till sin egen kropp vid skolbesöken.
Ta upp ömsesidighet och respekt på våra skolbesök samt
pratar om nätet, utsatthet och hur de kan få stöd men också
hur de kan hjälpa varandra.
Utöka samarbetet med andra delar av socialtjänsten då vi
tillsammans kan förhindra och hjälpa unga att inte bli
sexuellt exploaterade.

