MANNISKOHANDEL
Projekt ”Improving Victim Support during Criminal Proceedings: Anti-Trafficking Training for Criminal
Justice System“ (2014-2015)

1. Vad är manniskohandel och vem är offer för manniskohandel?
Trafficking bryter mot mänskliga rättigheter och är ett allvarligt brott som berör kvinnor,
män och barn. De här principerna är för specialister som har kontakt med potentiella offer
för manniskohandel inom reaktiva, proaktiva utredningar eller som får rapporter direkt
från offer eller andra personer. Principerna ger en snabb överblick över själva brottet –
trafficking, samt beskriver hjälpåtgärder, viktiga kontakter för dem som söker hjälp och
huvudregler om stöd för manniskohandels offer inom rättsprocessen.
För att vara kallad för manniskohandel måste situationen ha tre komponenter: handling
(t ex rekrytering), medel (t ex användning av våld eller bedrägeri) och mål.

I Sverige definieras trafficking på följande sätt:
Från Svenska brottsbalken Kapitel 4
Del 1 a
En persom som, i andra fall än de nämnda i Del 1, tillgriper olagligt bedrägeri
eller svek, exploaterar personens hjälplöshet eller på något annat olämpligt
sätt rekryterar, transporterar, gömmer den eller gör något annat för att senare
utsätta personen för sexmissbruk, organhandel, militärtjänster eller andra
tvångsaktiviteter även i nödläge.
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En person som begår en av handlingarna nämnda i första artikeln mot en
person under 18 år ska dömas för manniskohandel även om man inte använder
några av olämpliga medlen beskrivna i artikeln.
Om ett brott mot 1-3 artiklarna är inte så allvarligt ska man dömas till fängelse
i max 4 år.
Kort sagt kallas alla handlingar, som exploaterar människor för prostituering mot deras
vilja, arbete mot deras vilja eller som representerar andra sorters destruktivt, farligt eller
ohälsosamt beteende, för manniskohandel.
Tecken på trafficking:

Inte alla tecknen finns i olika fall av manniskohandel, men de kan användas vid
utredningsprocessen.
Arbets-/Livsvillkor:

Psykisk
Hälsa/Beteende

Fysisk Hälsa

Bristande Kontroll

Man får inte lämna
arbetsplats, förflyttning är
under kontroll

Rädsla, oro,
depression, lydighet,
spänn eller
nervositet/paranoia

Man lider av skador
som är ett resultat av
våld/kontroll och
saknar tillgång till
hälsovård

Man har få eller inga
personliga ägodelar

Man är tvungen att arbeta
enligt vissa villkor,
disciplin betyder
användning av straff

Man undviker
ögonkontakt

Man ser ut undernärd
eller har tecken på
upprepad
skadeverkning av
kemikalier

Man får lite eller inga
pengar för arbete eller har
ingen tillgång till det som
man tjänar

Man litar inte på
myndigheter

Man har tecken på
fysisk och/eller
sexmissbruk, fysisk
inskränkning,
fångeskap eller tortyr

Man har ingen kontroll
över hans/hennes
egna pengar, det finns
inga finansiella
rapporter eller
bankkonton
Man har ingen kontroll
över hans/hennes
legitimation (ID eller
pass)

Man arbetar oerhört
mycket och/eller under
ovanliga tider ganska
länge

Man är inte tillåten
eller får inte säga sig
(oftast är det en
tredjepart som finns
med och/eller tolkar)
Man får inte kontakta
andra personer öppet

Man har inga pauser på
jobbet eller lider pga visa
restriktioner där
Man får stora skulder som
man inte kan betala ut
Man är rekryterad enligt
falska löften om
arbetsmiljö och själva
uppdraget
Det finns stora krav på
säkerhet bade på jobbet
och hemma (t ex
ogenomskinliga fönster,
bommade fönster, galler
på fönster, taggtråd,
övervakningskameror,
osv.)
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Annat
Man brukar säga
att det är bara ett
vanligt besök och
att det är svårt att
få veta var man
finns/adress
Man vet inte sin
arbets- eller
hemadress

Man beter sig som
om någon gav
honom/henne
intruktioner
Man visar många
inkonsekvenser i
hans/hennes
berättelse
Man tror att
han/hon är
tvungen att arbeta
mot deras vilja.
Man har falska ID
eller
resedokument

2. Hjälp och stöd


Ett offer har rätt att få hjälp och stöd efter en specialist som kontaktar den misstänker
att personen kan vara ett offer för manniskohandel.



Ett offer har rätt att få hjälp och stöd före, under rättsprocessen, samt en god tid efter
den.
Ett offer har rätt att få hjälp omedelbart utan nödvändighet att vänta på beslut om
brottet från polis eller åklagarmyndigheten.
Hjälp och stöd förses bara om offret går med på det; i fall man inte behöver hjälp, skall
tjänsterna inte förses.




Kontakter för hjälpsökande
Tjänsterna nödvändiga för offer för manniskohandel förses av:
Lokala polisstationen hanterar anmälningar angående brott. Officerare där har alla
kontakter som behövs och kan det som man ska göra vidare. Ansvariga representanter
för både polis och åklagaren ser till att man får en advokat och har ett temporärt
uppehållstillstånd.
NMT: Nationell Metod Support mot manniskohandel, 010-223 11 40
nmt.stockholm@lansstyrelsen.se ,är ett statsverk med mission över hela landet som
hänvisar samtal om hjälpsökande till motsvarande myndigheter.
“Brottsoffermyndigheten” Svenska myndigheten för brottsskadeersättning och hjälp till
brottsoffer Box 470, 901 09 UMEÅ Sweden, telefonväxel: 090 70 82 00 är den
grundläggande svenska myndigheten som förser stöd för brottsoffer.
Om du inte vill kontakta myndighetens specialister, kontakta NGO, en polis eller en
specialist på socialtjänsten ansvarig för området.

3. Speciell behandling och skydd inom rättsprocess


Bevis inom rättsprocessen är jätteviktiga. En ansvarig specialist behöver
uppmuntra offer för manniskohandel att bevara nödvändiga bevis. I fall av fysiska
skador hänvisa personen till en läkare för att kunna registrera dem – se till att
skadorna är noggrant dokumenterade. Ta bilder på skadorna i färg om det behövs.
Man ska också bevara alla skrivna bevis – hotbrev och meddelanden, osv. Bevara
allt möjligt som kan användas för att bevisa missbruket.



Man gör det bästa för att undvika upprepade missbruk mot offret och försörja
personen med stöd inom rättsprocessen, procedurer hos polis, åklagaren eller
domstolen för att offret inte fick en ny traumatisk erfarenhet. I fall med
mindreåriga föredrar man barnvänliga procedurer.
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Om personen har inte pengar för att anställa en advokat, har han/hon rätt att söka
statshjälp. För att få ett sådant stöd kontaktar man myndigheten ansvarig för
rättsprocessen.



Om offret kommer från ett annat land har han eller hon rätt till ett temporärt
uppehållstillstånd för 30 dagars period; man får tillståndet från Sveriges
migrationsverket på förfrågan från polis eller åklagaren.



Om offret går med på att delta i brottsutredningen har han eller hon rätt till ett
temporärt uppehållstillstånd under tiden när utredningen sker; man får tillståndet
också från Sveriges migrationsverket på förfrågan från polis eller åklagaren.





Om personen inte talar nationalspråket, kan man delta i rättsprocessen via en tolk.
Offret har rätt att ange bevis, lämna in ansökningar inom rättsprocessen.
Offret har rätt till ett civilmål inom rättsprocessen; i det fallet behöver hon/han
inte vända sig till en viss domare som fattar beslut om civilmål.
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