Brottet människohandel i brottsbalken (4 kap. 1 a §)

 En handelsåtgärd krävs i form av rekrytering, transport
eller inhysning. Detta kan ske såväl inom ett land som
mellan länder.

 Syftet med förfarandet måste vara någon form av
exploatering (utnyttjande), till exempel för prostitution,
arbetskraftsexploatering, brottslig verksamhet eller för
åtkomst av mänskliga organ.

 När det gäller barn krävs inte att något otillbörligt medel
använts, såsom tvång eller hot.
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Målsättning med kartläggningen
 att genom en nationell kartläggning få fram en så tillförlitlig
siffra som möjligt på hur många svenska och utländska
barn som under tiden 2009 – 2011 varit aktuella i
kommuner, myndigheter och organisationer, där man
fastställt, misstänkt människohandel eller
människohandelsliknande brott mot barnet.

 Sammanställa information om barnen vad gäller barnets
situation, brottsutsatthet, vilka åtgärder som vidtagits för att
hjälpa barnen i enlighet med socialtjänstlagen. Om brottet
mot barnet polisanmälts. Om barnets rättigheter enligt vår
lagstiftning, FNs barnkonvention och andra internationella
dokument har tillgodosetts.

Genomförande
 Enkät till samtliga kommuner, relevanta myndigheter och
organisationer i Sverige med frågor om de kommit i
kontakt med barn som varit eller misstänks vara offer för
människohandel eller människohandelsliknande brott under
2009 – 2011.

 Nästa steg i kartläggningen har varit att intervjua personer i
socialtjänst och annan verksamhet som i enkäten uppgivit
att de kommit i kontakt med något barn som varit offer eller
misstänkt offer för människohandel. Målsättningen med
intervjun var att få mer information om barnen som de
identifierat.

Resultat av enkätundersökningen totalt
166 barn
 Svarsfrekvens 75 procent av alla kommuner i Sverige

 14 svar totalt från myndigheter och organisationer
 39 kommuner motsvarande 13 procent av alla landets
kommuner har svarat ”ja” de har kommit i kontakt med barn
som de ”vet” eller ”misstänker” är offer för människohandel
eller människohandelsliknande brott. Kommunerna har
totalt registrerat 119 barn

 Fyra frivillig organisationer har registrerat 47 barn.

Mörkertal

 Enkäten och intervjuerna ger information om de barn som
kommunerna som svarat ja har upptäckt. Barn kan ha
funnits där som inte blivit upptäckta.

 Andra tillfrågade myndigheter och organisationer har
antingen inte svarat eller svarat nej. Sammanlagt inkom 14
svar, varav fyra organisationer svarade ja.

 Knappt hälften av barnen som identifierats kom från
storstäderna Göteborg och Stockholm, inga från Malmö.

Fakta om de 166 som redovisats
Kommunal 119
individer

Annan verksamhet
47 individer

Totalt antal individer
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Resultat av intervjuundersökningen
 Intervjuundersökningen omfattar 102 barn i 36
kommuner och 35 barn från tre frivilligorganisationer

kommunal verksamhet
andra verksamheter

Svårigheter att få fram information om
barnen
 Byte av personal, den som svarade på enkäten har slutat
eller bytt arbete.

 Dokumenterad information saknas
 Barnet har inte blivit registrerat
 Barnets akt inte tillgänglig på grund av byte av datasystem
Viktigt för resultatets trovärdighet är att kontaktpersonerna i
intervjuerna har varit angelägna om inte lämna annan
information än den man har underlag för.
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Barn misstänkta offer för
människohandel som kommit i
kontakt med kommunernas
socialtjänst.
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Exempel
 En kvinna med tre barn som söker asyl på en förläggning
uppger att hon är mamma till alla tre barnen. Detta är
fysiskt omöjligt då det bara är fyra månader mellan två av
barnen. Kvinnan ertappas sedan med att hon skickar in
barnen i olika affärer för att stjäla. Polisen kontaktar
socialtjänsten när kvinnan skall anhållas, men hon hinner
försvinna med barnen innan polis och socialtjänst kommer
till platsen.
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Exempel där ändamålet för människohandel är
arbete
 En pojke som är 17 år har följt med några män till Sverige
för att arbeta som stenläggare. De har gett honom ett falskt
pass. Pojken är lågbegåvad. Via pojkens hemlands
ambassad får socialjouren i Stockholm reda på att pojken
är på väg dit och att det föreligger misstanke om att han är
utsatt för människohandel. Utredning enligt SoL § 11:1
öppnas av socialtjänsten och pojken får hjälp att åka hem
till sin mamma där han blir mottagen. Anmälan och
inledning av utredning har lagts ned.

Exempel där ändamål är stölder
 Två vuxna kvinnor anhålls när de befinner sig i en klädbutik
med två små barn, cirka sex år gamla. Kvinnorna klär på
barnen lager på lager med kläder. När kvinnornas
förehavande upptäcks låter de barnen snabbt springa ut ur
affären.

De flesta barnen vistas i Sverige utan
vårdnadshavare
 barn som är ensamkommande asylsökande
 barn som är ensamkommande med en eller flera vuxna
som inte är deras vårdnadshavare

 barn som kommer helt ensamma utan någon vuxen i
sällskap och som inte sökt asyl
Av de 102 barn som kommit i kontakt med kommunens
socialtjänst med anledning av misstänkt människohandel
kan majoriteten, 81 barn, definieras som ensamkommande.
Endast cirka 12 procent av barnen har vistats i Sverige
med vuxna där föräldraskapet är klarlagt.

Barnens sociala situation när de får
kontakt med socialtjänsten.
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 En flicka, cirka 13 år, påträffas i en affär där hon stjäl
plånböcker och väskor av äldre person. Hon är tillsammans
med två kvinnor. När en vakt ser henne stjäla och tar fast
henne så försvinner de medföljande vuxna. Flickan
omhändertas omedelbart enligt LVU 6 § och placeras på
en SIS-institution, där hon sedan befinner sig i två månader
under den tiden pågår den sociala utredningen. Hon
återförs till sitt hemland efter förberedelse av socialtjänsten.

 En flicka, 16 år, uppmärksammas i prostitution och
misstanke finns att hon är utsatt för människohandel för
sexuella ändamål och tiggeri. Hon anger en man som
hallick men tar sedan tillbaka anmälan. Hon omhändertas
enligt LVU 6 § och placeras i ett skyddat boende. Hon tar
tillbaka anmälan och förnekar att hon varit utsatt för brott
och hon vill återförenas med sin familj och med anledning
av detta upphör omhändertagandet.

 En flicka, 16 år gammal, ensamkommande och asylsökande
placeras i HVB för ensamkommande barn och får en god man.
Det finns information om att flickan är utsatt för hot, att någon är
efter henne. Socialtjänsten är övertygad om att hon är utsatt för
människohandel för sexuella ändamål. Hon omhändertas enligt
LVU och omplaceras i ett mer skyddat boende. Där kontaktas hon
av flera personer och försvinner. Hon återkommer i mycket dåligt
skick och placerades inom sjukvården och ställs under bevakning.
Hon försvinner igen. Hon kontaktar i samband med detta sin gode
man och säger att hon är över 18 år, att allt är ok och att hon vill
att det omedelbara omhändertagandet ska upphöra. Den gode
mannen driver detta i enlighet med flickans önskemål.
Socialtjänsten misstänker att flickan är utsatt för fara och att hon
är minderårig och försöker få LVU fastställd i Kammarätten, men
denna beslutar om att LVU skall upphöra.

Polisanmälan

vet ej; 31

ingen
polisanmälan; 8

Polisanmälan ; 61

Socialtjänsten har lite information om
vad som händer vid polisanmälan.
 Polisanmälan finns för mer än hälften av barnen (61) men
socialtjänsten vet inte vad som hänt i dessa ärenden.

 Få barn har fått sin sak prövad inför domstol.
 För tre barn har åklagaren väckt åtal för
människohandelsbrott. Dessa har sedan underkänts av
tingsrätten, och för två har dessa underkännanden
fastställts av Hovrätt.

Kvar i Sverige – återvänt - avvikit

avvikit; 32
ingen inf; 36

kvar i Sverige; 16

återvänt; 19

Återvänt
 En nioårig pojke tigger. Han ses vid flera tillfällen och
socialtjänsten öppnar en utredning och omhändertar
honom omedelbart enligt LVU 6 §. Det framkommer att han
vistas i Sverige med vuxna personer som inte är hans
föräldrar. Ett samarbete med pojkens hemland inleds och
socialtjänsten via kommunens BBIC-samordning får
kontakt med sociala myndigheter i pojkens hemland.
Föräldrarna spåras och två socialsekreterare med tolk
återför pojken till hans föräldrar.

Återvänt
 En 17-årig pojke från Bulgarien hittas i ett tältläger
tillsammans med vuxna som inte är hans föräldrar. Pojken
är misstänkt för stölder och polisen misstänker att han är
utsatt för människohandel. Rikskriminal polisen förhör
pojken samtidigt som han blir omedelbart omhändertagen
enligt LVU 6 § och placeras i ett HVB hem för ungdomar. I
samband med socialtjänstens utredning kommer de i
kontakt med pojkens föräldrar. Med hjälp av
samordningssekretariatet mot prostitution och
människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm återförenas
pojken med sina föräldrar. Två personal från HVB-hemmet
följer med pojken till föräldrarna.

Vet ej
 En pojke från Ukraina 15 år gammal har åkt runt i Sverige
och i många andra länder tillsammans med en person som
uppger att han är pojkens styvpappa. De anhålls för stöld.
Det finns misstankar om att pojken är utsatt för
människohandel. Åtal har väckts men detta har lagts ned
och pojken åker enligt kontaktpersonen tillbaka med
styvpappan. Om de åker till hemlandet eller någon
annanstans framkommer inte av intervjun.

Exempel på barn som försvunnit
 En pojke 17 år är misstänkt för stöld. Sittandes i en rullstol
har pojken stulit kläder i en preparerad väska. En man
hävdar att han har skriftligt tillstånd att ta med sig pojken,
och att pojken skall arbeta med plattläggning. Pojken
omhändertas enligt LVU 6 § och placeras på en institution.
Socialutredning påbörjas där pojkens hemlands ambassad
kontaktas. Dessa kontaktar sociala myndigheter i pojkens
hemland och betalar pojkens resa hem. Pojken skickas ut
ur Sverige utan eskort till hemlandet. I samband med en
mellanlandning försvinner pojken.

 En 16-årig pojke ensam asylsökande som är misstänkt
utsatt för människohandel för kriminella ändamål. Pojken
bor i ett ankomstboende och försvinner på vägen till nytt
boende. Han efterlyses men avskrives av Migrationsverket.

Försvunnit
 En pojke 16 år kommer i kontakt med socialtjänsten med
anledning av att han har begått stölder. Det framkommer
att pojken varit aktuell året innan när han sökte asyl som
ensamkommande barn. Han hade då placerats i ett boende
för ensamkommande barn. Han försvann från detta boende
och avskrevs av Migrationsverket. Pojken omhändertas
enligt LVU 6 § och placeras på en SIS-institution. Han
försvinner under transporten till institutionen.

Nästan en tredjedel av barnen är
ensamkommande asylsökande
 De har identifierats av socialtjänst eller personal i
kommunala boenden.

 Det är 17 flickor och 15 pojkar
 Flickorna är i ålder 13 – 17 år
 Pojkarna i ålder 14 – 17 år

 Åtta av barnen har varit utsatta för människohandel på
resan till Sverige.
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 Två ensamkommande bröder ålder 14 och 15 år gamla har
placerats i familjehem. Det finns många indicier på att de är
offer för människohandel. Pojkarna har fått konstiga samtal.
De försvinner hemifrån, flera mobiler har försvunnit.
Kontaktpersonen beskriver dem som styrda av någon
utifrån. De omplaceras i ett jourhem och efter några dagar
försvinner de. Kommunen meddelar detta till
Migrationsverket. När ingen information kommer om
pojkarna så skrivs ärendet av. Efter något år tar en av
pojkarna kontakt men hänvisas då till socialtjänsten i den
kommun han då vistas i.

 En pojke 17 år ensamkommande asylsökande är placerad i HVBboende för ensamkommande barn i norra Sverige. En dag hittar
personalen stöldgods i hans rum. Stöldgodset består av stora
mängder av olika varor, glasögonbågar, jeans m.m. En
polisanmälan görs och pojken omhändertas och placeras på en
SIS-institution. Personalen har anat att pojken har kontaktats av
personer från pojkens hemland. Beslut fattas om att pojken ska
placeras närmare sin placeringskommun. Pojken rymmer under
transporten till den nya institutionen. Omhändertagandet har inte
hunnit fastställas av Länsrätten. Pojken har efterlysts och han
hittas i ett annat europeiskt land. Han omhändertas där och beslut
fattas om att han ska återföras till placeringskommunen. Han
rymmer även denna gång. Pojken är enligt kontaktpersonen
fortsatt efterlyst och avgörandet om LVU väntar i
förvaltningsrätten. Socialtjänsten i placeringskommunen är redo
att ta emot pojken om han hittas innan han fyller 18 år.

 På ett HVB boende med extra insatser för ensamkommande
flickor framkommer att många av deras placerade flickor har varit
utsatta för våld, hot och sexuella övergrepp och att
människohandelsmisstanke kan finnas i flera av dessa fall. De tre
flickor som de berättar om har alla varit utsatt för människohandel
för sexuella ändamål under sin resa till Sverige. De kommer från
olika världsdelar. Två av flickorna 16 och 17 år och har under lång
tid forslats runt av förövaren och sålts i olika länder. De har
lyckats fly och tagit sig till Sverige och här har de sökt asyl. En av
dem har fått PUT. En har utvisats av polis efter beslut av
Migrationsverket. Kontaktpersonen vet inte hur denna utvisning
har gått till. Den tredje, en 16 årig flicka som har tagits av
förövaren till Sverige. Hon har fått PUT. Alla tre flickorna är i stort
behov av psykiatrisk hjälp. De har alla tre fått stöd av BUP-klinik.

 En pojke 17 år är dumpad i Sverige som ensamkommande
asylsökande barn. Han är SoL placerad i HVB-boende. Han har
rövats bort i ett sydeuropeiskt land och har under flera år
utnyttjats sexuellt i olika länder i Europa. Han kommer till en
ungdomsmottagning för undersökning, drogad med svår
abstinens.

 En flicka 17 år tas av polis på en nattklubb. Anledningen till
ingripandet är att flickan har en falsk legitimation. Vid gripandet är
socialjour närvarande. Det finns misstanke om att flickan är utsatt
för människohandel. Flickan är ensamkommande asylsökande
och i intervjun med kontaktpersonen framkommer att flickan har
varit såld i Kina och har kommit via Ryssland till Sverige. Anmälan
går till socialtjänsten och polisanmälan görs. Ytterligare
information om vad som senare har hänt med flickan har inte
kontaktpersonen

Barn med stort vårdbehov - Socialtjänstens insatser när
det gäller ensamkommande asylsökande barn

 Sex barn har omhändertagits enligt LVU 6 § på grund av
att de försvunnit från boendet.

 Fem barn har SoL placerats med i några fall BUP kontakt.
 Insats i form av råd och stöd och behandling har getts till
11 barn. Av dessa har flera fått hjälp av BUP.

Avvikna ensamkommande barn 2007 – 2012 per den 10/1
2013

 Under tiden 2007 – 2012 försvann/avvek 1129
ensamkommande asylsökande barn.

 329 barn som var under 18 år var fortsatt avvikna den 10/1
2013.
– 2007 3 barn
– 2008 6 barn
– 2009 31 barn
– 2010 30 barn
– 2011 46 barn
– 2012 213 barn

 385 barn hade uppnått 18 års ålder den 10/1 2013 men var
fortsatt avvikna

 Övriga barn var inskrivna, kommunplacerade,utresta mm.

Genomgång av domar 2009 – 2011
 Sex domar som berör sju barn med utländsk bakgrund
 I tre domar har gärningsmännen fällts för människohandel.
Dessa domar berör fyra barn.

 En dom där föräldrarna åtalats för människohandel mot sin
dotter, ändamål tiggeri och stöld. Föräldrarna friades i
tingsrätt och hovrätt.

 Ett åtal för människohandel, ändamål stöld, återvisades
men gärningsmannen dömdes för försök till våldtäkt.

 Förundersökning om människohandel lades ned, men
motivering att brott inte kunde styrkas. Flicka 14 år hade
utnyttjats att stjäla guldhalsband. Flickan omhändertogs
(LVU). LVU fastställdes dock inte i Kammarrätten då
föräldrarna överklagat och flickan hänvisades tillbaka till
dem enligt Bryssel II-förordningen

Barn som kommit i kontakt med andra
verksamheter
 Tre kontaktpersoner från lika många organisationer har
lämnat information om 35 barn alla boende i Sverige. Fyra
av barnen har utländsk nationalitet.

 För 18 barn är åldern känd och de är vi intervjutillfället i
ålder 13 – 17 år. Fem av flickorna är under 15 år.

 Socialtjänsten har utrett 33 barn och många barn har haft
långa kontakter med socialtjänsten och beslut har fattats
om insatser både enligt LVU och SoL.

 Elva av barnen har varit placerade på institution,
behandlingshem eller fosterhem.

 Barnens problematik vittnar om övergrepp, utsatthet och
stor sexuell självdestruktivitet.

Svenska barn misstänkta offer för
människohandel - insatser
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 En 13-årig flicka som kommer med sin mamma från ett
annat land till Sverige för att mamman ska gifta med en
svensk man. Mannen (styvpappan) utnyttjar sedan flickan
sexuellt och säljer henne till andra män. Flickan har
utnyttjats av män sedan tidig ålder. Flickan har ett mycket
destruktivt sexuellt beteende. Hon söker bland annat upp
de män som utnyttjar henne. Socialutredning leder fram till
ett omhändertagande enligt LVU med anledning av flickans
utagerande beteende och hon placeras i behandlingshem.
Flickans utsatthet och det hon har varit med om kommer
fram under behandling och personalen på
behandlingshemmet har nu gjort polisanmälan mot
styvpappan

 En 17-årig pojke har för flera år sedan utsatts för
människohandelsliknande brott. Pojken är adopterad och
har utsatts för misshandel av närståenden i familjen. Han
har utnyttjats sexuellt, förmedlats och sålts. Det finns två
domar om grovt sexuellt utnyttjande av pojken. En
socialutredning har genomförts som innebar placering och
terapi på BUP.

 En flicka 17 år har varit utsatt för våldtäkt vid 14 års ålder.
Hon har haft sex med många män och hon har ringts in till
anonyma lägenheter där det funnits många män som hon
har haft sex med. Hon har inga kontakter med myndigheter.

 En flicka 15 år som har varit mycket på nätet och där
kommit i kontakt med många män som hon har haft sex
med. Män som har ringt upp henne, förmedlat henne till
andra eller tipsat andra om att de kan kontakta henne.
Flickan har varit mobbad i skolan. Hon har haft kontakt
med socialtjänsten. Polisanmälan är gjord men inget har
hänt. Flicka får rådgivning per telefon.

 En 17-årig flicka som vid 8 års ålder har blivit upplockad av
en närstående man som har utnyttjat henne i ett
pedofilnätverk. Hon har utsatts för svåra sexuella
övergrepp. Hon har sålts också till andra män. Mannen har
polisanmälts men anmälan har inte lett till åtal. Flickan har
varit placerad i flera behandlingshem och på institutioner.
Hon är starkt beroende av mannen som under många år
utnyttjat henne. Han har också vid flera tillfällen försökt
hämta henne från nuvarande placering. Ny polisanmälan är
gjord mot mannen.

Domar rörande svenska barn där
människohandelsliknande brott förekommit
 Fyra domar som berör sju barn alla flickor samtliga är 14 år
när brottet mot dem begås. I samtliga dessa domar finns
antingen, rekrytering, inhysning eller förflyttning av flickan
kombinerat med ersätttning.

 I en av dessa yrkade åklagaren på människohandel men
tingsrätten dömer till grovt koppleri. Denna dom ändras i
Hovrätten till koppleri och flickans skadeståndsanspråk
ogillas. Flickan är 14 år, förståndshandikappad,
omhändertagen och placerad i familjehem

Förslag på åtgärder

Ökat nationellt stöd för barn utsatta för människohandel
och människohandelsliknande brott

 Utöka det nationella stödet bland annat på
samordningssekretariatet på Länsstyrelsen i Stockholm till
att gälla prostitution och människohandel för alla ändamål.

 Det krävs ytterligare satsningar på forskning,
metodutveckling, kunskapsinsamling och
kunskapsspridning. Dessa funktioner bör ingå i ett
nationellt center eller samordningssekretariat.

 En nationell statlig finansiering i likhet med statliga
finansiering som finns när det gäller ensamkommande
asylsökande barn bör finnas för alla utländska barn där
misstanke finns att de är offer för människohandel eller
människohandelsliknande brott..

Tydligare riktlinjer till socialtjänsten
 Socialstyrelsen, i samarbete med nationella
samordningssekretariatet mot prostitution och
människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm, bör få ett
uppdrag att skriva fram ett meddelandeblad som förtydligar
kommunens ansvar gällande alla barn som är misstänkta
offer för människohandel för alla ändamål. Detta gäller
framför allt i samband med akut omhändertagande,
utredning och stödinsatser, däribland stöd i återvändande. I
detta meddelandeblad bör också kommunens
dokumentationsskyldighet klargöras.

Kompetensutveckling och förbättrat
samarbete
 Socialtjänsten behöver mer kunskap i att tidigt upptäcka barnets
utsatthet och om vikten av tidiga insatser. Kunskap om hur utsatta
barn knyter an och känner solidaritet med den person som
utsätter det för brott. Kunskap om annorlunda familjestukturer.

 Kompetensutveckling gällande riskbedömning, bemötande,
utredning och omhändertagande för att minska risken för att
barnen försvinner eller ramlar mellan stolarna.

 Förstärkt samarbete mellan socialtjänst, rättsväsende och andra
nyckelaktörer i samband med att ett barn misstänkt offer för
människohandel upptäcks.

 Utveckla regionala stödfunktioner till kommunerna, att använda i
enskilda ärende. Dessa kan förslagsvis inordnas under några
statligt finansierade barnahus med särskild kompetens kring barn
som är misstänkt utsatta för människohandel och
människohandelsliknande brott.

Kvalificerade och specialiserade
boenden
 Skapa kvalificerade och specialiserade boenden med
utrednings- och behandlingsresurser, kulturkompetens och
tolkar som är riktade till flickor och pojkar.

 Nationella sekretariatet på Länsstyrelsen tittar på en möjlig
struktur, i form av ett nationellt stödprogram med regionala
kvalificerade och specialiserade boenden för barn utsatta
för människohandel. Det krävs ytterligare resurser för att
utveckla och implementera stödprogrammet på några
boenden.

Motverka att barn försvinner
 Skapa fungerande rutiner kring samarbetet mellan
socialtjänst, polis, gode män, Migrationsverket med flera.

 En studie behöver göras som är riktad mot boenden för
ensamkommande asylsökande barn, både kommunala och
privata, för att kartlägga vad som sker i samband med
barns försvinnande.

Stärka barns rätt i rättsprocessen
 En översyn över den polisiära eller rättsliga hanteringen av
polisanmälda brott där misstanke finns att barn utsatts för
människohandel eller människohandelsliknande brott för att
klargöra varför så få barn får sin sak rättsligt prövad.

 Översyn av lagstiftningen och rättstillämpning med
utgångspunkt från att så få av de polisanmälda fall där
misstanke finns om att barn utsatts för människohandel
leder till åtal och fällande dom.

Starkare samordning inom EU
 Gemensamt ansvar inom EU för att förhindra att barn
hamnar i situationer som beskrivs i kartläggningen. Genom
en starkare samordning inom EU med väl fungerande,
upparbetade nätverk, mer kunskap om barnens situation
och rättigheter, och snabba kontaktvägar kan det vara
möjligt
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