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som utvecklingspartner i Equal-projektet Samverkan mot trafficking.
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Rita Kahn

Sammanfattning
Genom projektet ”Samverkan för stöd till personer utsatta för människohandel”
som avslutades i maj 2005 har socialtjänstförvaltningen fått goda erfarenheter
av myndighetssamverkan inom detta område. Som en fortsättning på detta projekt har de deltagande organisationerna och myndigheterna gemensamt med ytterligare myndigheter och frivilligorganisationer sökt och beviljats medel ur
Europeiska socialfonden / Equal för fortsatt arbete mot trafficking i projektet
”Samverkan mot trafficking”. I tjänsteutlåtandet lämnas en redogörelse för detta projekt.

DNR
SID 2 (4)

Bakgrund
Människohandel är ett komplext problem som har sin grund i fattigdom och
bristande jämställdhet. Det är ett globalt problem som i Europa vuxit i omfattning sedan Sovjetunionens fall. Enligt Rikskriminalpolisen transporteras omkring 600 kvinnor och därutöver ett okänt antal barn årligen till Sverige för att
utnyttjas sexuellt. Frågan har prioriterats politiskt men fortfarande återstår
mycket arbete vad gäller metodutveckling i samverkansfrågor, stöd till brottsoffren samt attitydförändringar både hos allmänheten och myndigheter.
Genom projektet ”Samverkan för stöd till personer utsatta för människohandel”
som avslutades i maj 2005 har socialtjänstförvaltningen fått goda erfarenheter
av myndighetssamverkan inom detta område. Som en fortsättning på detta projekt har de deltagande organisationerna och myndigheterna gemensamt med ytterligare myndigheter och frivilligorganisationer sökt och beviljats medel ur
Europeiska socialfonden / Equal för fortsatt arbete mot trafficking i projektet
”Samverkan mot trafficking”.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom Prostitutionsenheten inom individorienterade verksamheter i samarbete med Europaforum Stockholm.
Projektet Samverkan mot trafficking
Projektet pågår under perioden den 8 juni 2005 till och med den 31 december
2007 med en projektbudget på totalt 22 979 840:- varav ESF-stödet utgör 48%
av den totala budgeten (ESF – Europeiska SocialFonden). Socialtjänstförvaltningen bidrar till finansieringen genom att avsätta arbetstid med mellan 1000 –
1200 timmar under projekttiden.
Temaområden
1. Bristande samverkan mellan myndigheter och organisationer vad avser lagföring av människohandlare, hallickar och sexköpare.
2. Konkret stöd på det individuella planet saknas såväl i Sverige som i återvändarländerna för dem som utsatts för människohandel.
3. Behovet av att verka för en attitydförändring och medvetandegörande i
samhället vad gäller synen på kvinnor, flickor, pojkar och män utsatta för
människohandel, på prostitution och på maktrelationer mellan kvinnor och
män, flickor och pojkar.
Syfte och mål
Övergripande syfte
Minskad människohandel och en fortsatt utveckling av samverkan om insatser
för personer som är utsatta för människohandel.
Projektmål
Förändringar i attityder och prioriteringar ska uppnås, såväl hos myndigheter
och samhällets civila krafter, dvs. enskilda organisationer, kyrkosamfund och
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kulturinstitutioner som den enskilda människan Detta ska göras genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, utvecklande av gemensamma strategier
och samhällig debatt omkring människohandel/trafficking vad avser dess strukturella, ekonomiska och genusrelaterade orsaker samt konsekvenser för den enskilde människan.
Samverkan mellan myndigheter, ideella organisationer – nationellt och internationellt – ska öka och metoder och rutiner utvecklas med syfte att effektivisera
lagföringen såväl som att erbjuda människor utsatta för handeln adekvat och
samordnat stöd samt att utveckla alternativa vägar till försörjning, både i preventivt och rehabiliterande syfte.
UP partners
Utvecklingspartnerskapet består av Stockholms stad – socialtjänstförvaltningen
(Prostitutionsenheten), Åklagarmyndigheten, Länskriminalpolisen i Västra Götaland, Hela människan, Baltic Fem, Kvinnoforum, Föreningen manliga nätverket, Caritas Sverige, Statens Museer för Världskultur/ Världskulturmuseet,
Södermalms Baptistförsamling och Unga Kvinnors Värn.
Hela människan är stödmottagare och ansvarig för den ekonomiska redovisningen. Organisationen har både erfarenhet och kompetens att vara stödmottagare från tidigare Equal-projekt.
Projektdeltagare/Medfinansiärer
Migrationsverket (Stockholm, Göteborg, Malmö), polismyndigheten i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborg och Malmö, Prostitutionsgruppen i
Göteborg och Malmö, Göteborgs Universitet.
Arbetet organiseras i tre temaområden och 11 delprojekt:
Temaområde 1 – Myndighetssamverkan
Delprojekt 1: Myndighetssamverkan i Stockholms län
Delprojekt 2: Myndighetssamverkan i Västra Götaland
Delprojekt 3: Myndighetssamverkan i Skåne län
Delprojekt 4: E-portal
Delprojekt 5: Analys och strategier
Temaområde 2 - Nätverk för återvändande – Aktion värdigt liv – nätverk av
ideella organisationer
Delprojekt1: Mötesplats för utvecklande av internationella kanaler
Delprojekt 2: Regionala resursteam
Delprojekt 3: Sysselsättning
Temaområde 3 – Opinionsskapande och medvetandegörande
Delprojekt 1: Utställning om trafficking, med kompletterande pedagogisk
verksamhet och programverksamhet
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Delprojekt 2: Utbildning och forskning i ämnet trafficking
Delprojekt 3: Internt medvetandegörande
Partnerskapet ska enligt ESF:s riktlinjer samarbeta med organisationer från
andra EU-länder som beviljats medel ur Europeiska socialfonden för arbete
mot trafficking. Sverige har samarbetspartner i Italien, Rom och Leece, Grekland, Aten, samt Lettland, Riga. Det första transnationella mötet ägde rum i
Göteborg den 21 –23 september 2005.
Förvaltningens synpunkter
Den regionala överenskommelsen i Stockholms län ”samverkan för stöd till
personer utsatta för människohandel” är enligt socialtjänstförvaltningen ett bra
exempel på hur myndigheter och organisationer kan samverka för att ge en utsatt målgrupp ett adekvat stöd. Överenskommelsen reglerar kostnadsansvaret
för de insatser som personer utsatta för människohandel är i behov av.
Förvaltningen anser att det skulle vara av stort värde om modellen kunde spridas och implementeras i andra delar av Sverige och Europa. Kampen mot
människohandel är ett prioriterat område i staden, nationellt och inom den Europeiska Unionen. Det är förvaltningens förhoppning att modellen kan ligga
som grund även i Malmö och Göteborg som en uppstart i det nya gemensamma
projektet. Genom att samorda de tre städernas agerande dels genom det avslutande projektet men även inom ramen för Equal-projektet ”Samverkan mot
trafficking” skapas en grund för ett mer aktivt arbeta med dessa frågor exempelvis inom ramen för Eurocities. Trafficing är ett komplext problem och det
krävs vertikal och horisontell samordning på lokal, regional, nationell och
transnationell nivå för att få fram hållbara lösningar.

_____________________________

Bilaga
Verksamhetsplan, delprojekt 1 – Myndighetssamverkan mot trafficking i
Stockholms län.

