bevis – hotbrev, meddelanden, osv. Spara allt som kan användas för att
bevisa övergreppen som du utsattes för.

Ett offer för människohandel har rätt till följande rättigheter och
tjänster:
•
•
•
•
•
•
•

Rätt att representeras i utredningen och i domstol av en utsedd advokat som
betalas av staten
Rätt att inställa sig i domstol som en skadelidande, att höras, att kalla vittnen,
att höra bevis och att kräva skadestånd i brottmålsprocessen
Rätt att efter domen ansöka om ett förskott på skadeståndet från statliga
medel om den skyldige inte kan betala
Rätt att biträdas av tolkar, om det behövs
Rätt att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för en reflexionsperiod av 30 dagar
Rätt att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för den tid som utredningen pågår
Rätten till tillfällig bostad, sjukvård, social omsorg och ekonomiskt underhåll
för offret och även för barn följer det tillfälliga uppehållstillståndet.

Kontakter, var du kan få hjälp
Det lokala poliskontoret hanterar alla klagomål om brott. Polisen kommer att
ge vägledning till ytterligare nödvändiga kontakter och åtgärder. Polisen och
åklagarmyndigheten kommer att se till att en advokat utses och att ett tillfälligt
uppehållstillstånd söks.
1.

NMT: Nationellt metodstöd i kampen mot människohandel, 010-223 11 40
nmt.stockholm@lansstyrelsen.se, är en statlig myndighet med ett
rikstäckande uppdrag, vilken kommer att kanalisera rop på hjälp och stöd till
lämpliga myndigheter

2.

Vid nödsituation, ring 112.

Vägledning
till offer för
människohandel
Denna broschyr är finansierad av EU programmet för förebyggande av och kamp mot brottslighet (ISEC)
:HOME/2012/ISEC/AG/4000004346.

Europeiska Unionen

Vad är människohandel?
Människohandel är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna
och det är ett allvarligt brott som drabbar kvinnor, män och barn. Denna
vägledning ger dig en kort översikt av brottet människohandel och en
översikt av hjälpåtgärder samt kontakter för stöd och hjälp.
I Sverige definieras människohandel på följande sätt:
Från svenska brottsbalken, kapitel 4
Avsnitt 1 a
En person som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång,
vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat
sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller
tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella
ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan
verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.
Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som
inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant
otillbörligt medel som anges där har använts.
Om ett brott som avses i de första till tredje paragraferna är mindre grovt,
skall straffet vara fängelse i högst fyra år.

Vem är offer för människohandel?
Om någonting av det som beskrivs i tabellen nedan har hänt dig, kan det
vara fråga om människohandel, eller på något sätt vara relaterat till detta:

Vilken aktivitet?

På vilket sätt/hur?

För vilket ändamål/varför?

rekrytering;
transport;
överföring över
gräns;
gömmande;
mottagande;
inhysning i bostad;
övertagande av
kontroll eller makt

våld eller tvång;
kidnappning;
hot;
bedrägeri eller svek;
missbruk av makt;
missbruk av hjälplöst tillstånd;
krävande av pengar eller
ersättning

För att utnyttja personen:
för prostitution eller andra former
av sexuellt utnyttjande;
för ofrivillig arbetskraft eller
för påtvingade tjänster (inkl.
tiggeriet, slaveri eller andra
liknande förhållanden);
för tvångsarbete;
för att begå brott;
för att ta organ

Om du anser att några av frågorna nedan beskriver saker som har hänt dig,
ska du söka hjälp.
•
Misshandlas du fysiskt, sexuellt eller psykiskt? Lider du av skador efter
misshandel?
•
Hotas du av din arbetsgivare? Är du rädd att något hemskt kommer att
hända dig, eller en familjemedlem, om du lämnar jobbet?
•
Befinner du dig i en beroendesituation, tvingas arbeta under vissa
förutsättningar och tvingas göra något mot din vilja?
•
Har du tillgång till dina inkomster? Är du bunden av skuld?
•
Har du själv kontroll över ditt pass eller andra rese- eller
identitetshandlingar, eller hålls dessa handlingar av någon annan?

Vilka stöd och tjänster finns tillgängliga för dig?
•
•
•

Du har rätt till hjälp och stöd under polisturedning och rättegång samt för en
relevant tid efter att förfarandet avslutas.
Du kan bara få hjälp och stöd ges endast om du samtycker till det. Om du inte
vill ta emot tjänster kommer de inte att ges till dig.
Bevis är mycket viktigt i polisutredning och rättegång. Gör allt du kan för att
bevara nödvändiga bevis. Vid fysiska skador, vänd dig till en läkare så att
skadorna registreras – se till att skadorna dokumenteras ordentligt. Om det
behövs, ta färgfotografier av dina skador. Spara också alla dokumenterade

