Länsstyrelsen i Stockholm har ett regeringsuppdrag
för nationell samordning i arbetet mot prostitution och
människohandel från och med året 2009. Länsstyrelsen
har också ett nationellt uppdrag att verka för att personer
utsatta för prostitution och människohandel tryggare ska
kunna återvända till sina hemländer. Samarbetet med IOM:s
kontor i Helsingfors och återvändandeprogrammet utgör
en central del av detta uppdrag.
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IOM är en mellanstatlig organisation med 157 medlemsstater
och kontor i över 100 länder. Organisationen har som mål att
främja en humanitär och ordnad in- och utvandring som är
till gagn för såväl migranterna som deras hemländer. IOM
har över 20 års erfarenhet av arbete mot människohandel
och av att hjälpa personer utsatta för människohandel
världen runt.
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Återintegration och uppföljning

NYTT ÄRENDE Socialtjänsten, en frivilligorganisation,
Migrationsverket eller polisen identifierar en person som är
utsatt för människohandel eller prostitution och som eventuellt
ska återvända hem. Personen erbjuds information om stöd i
frivilligt återvändande.

VÄLGRUNDAT BESLUT Den undertecknade AVRR-ansökan med
eventuella bilagor skickas till IOM Helsingfors.

ÅTERINTEGRATIONSSTÖD Det lokala IOM-kontoret i hemlandet
möter upp personen som återvänder, samt anpassar och
genomför planen för återintegration.

BEHOVSINVENTERING IOM Helsingfors undersöker den
återvändande personens behov och bekräftar att stöd finns
tillgängligt i hemlandet.

UPPFÖLJNING Det lokala IOM-kontoret hemlandet följer upp

HÄNVISNING Personen som är intresserad av att få stöd i
återvändandet får sitt ärende hänvisat till Länsstyrelsen i
Stockholm.

MEDDELANDE Länsstyrelsen godkänner begäran om stöd och
underrättar Internationella migrationsorganisationen (IOM) i
Helsingfors om ärendet.

STÖD IOM i Helsingfors ger ytterligare information om
återvändandet, tar kontakt med det lokala IOM-kontoret i
hemlandet samt ber personen att fylla i en ansökan om frivilligt
återvändande och återintegration (AVRR).

ÅTERINTEGRATIONSPLAN IOM Helsingfors gör upp en plan för
återintegrationen i hemlandet.
RISKHANTERING IOM Helsingfors identifierar potentiella risker
som kan äventyra ett säkert och hållbart återvändande och
återintegration.

återintegrationen och håller kontakt med personen som återvänt
under de tre första månaderna efter hemkomsten.

ÅTERKOPPLING IOM Helsingfors håller de ansvariga
svenska samarbetspartnerna underrättade under hela
återintegrationsprocessen och skickar vidare återkoppling från
personen som återvänt.

FÖRBEREDELSER INFÖR OCH UNDER HEMRESAN IOM Helsingfors
ordnar resedokument, biljetter, ledsagare, samt assistans under
mellanlandning och ankomst (enligt behov).

Återvändande genomförs på begäran av den återvändande och sker i samarbete med ansvariga svenska samarbetspartners. KONTAKT: Länsstyrelsen Stockholm 010-223 11 40

