Människohandel och
sexuell exploatering
23–24 mars 2015
Nationell konferens på Clarion Hotel Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan 2009 arbetar med flera nationella regeringsupp
drag inom området prostitution och människohandel, bjuder in till nationell konferens
om människohandel och sexuell exploatering. Under denna konferens kommer vi att
presentera resultat från våra uppdrag samt bjuda på spännande och aktuella föredrag.
Vi vill genom konferensen ge dig som kan komma i kontakt med personer utsatta för
människohandel och sexuell exploatering ökad kunskap och bättre verktyg i ditt arbete
samt utveckla kunskapsutbytet mellan aktörer som jobbar inom området.
Konferensens första dag kommer att fokusera på barn utsatta för människohandel och
sexuell exploatering. Dag två kommer att handla om människohandel ur ett nationellt
och europeiskt perspektiv.
MEDVERKAR GÖR BLAND ANNAT:

Ulrika Rogland, jur kand, tidigare åklagare
Åsa Landberg, leg psykolog och leg psykoterapeut
Linda Jonsson, socionom och forskare
Kajsa Wahlberg, nationell rapportör mot människohandel
Patrik Cederlöf, nationell samordnare
Katja Wagner, författare och journalist
Jonas Trolle, kriminalkommissarie och författare

Välkommen!

MODERATOR

Åsa Julin, journalist och
programledare

TID
Måndag 23 mars kl 10:00–16:45,
kaffe och registrering från kl 08:00
Tisdag 24 mars kl 09:00–16:00
PLATS
Bankettsalen på Clarion Hotell Stockholm,
Ringvägen 98, 104 60 Stockholm.
MÅLGRUPP
Myndigheter, organisationer, frivillig
organisationer, politiker och tjänstermän som
arbetar mot människohandel och sexuell
exploatering.
ANMÄLAN
Anmäl dig via kalendariet på Länsstyrelsens
webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm
senast den 9 mars 2015.
Konferensen är kostnadsfri, men platserna
är begränsade.
OBS! Anmälan är bindande.

Människohandel och
sexuell exploatering
23–24 mars 2015
Clarion Hotel Stockholm

Program dag 2  Människohandel ur ett nationellt och
europeiskt perspektiv
09:00-09:15

Inledning

Pernilla Baralt, statssekreterare vid
Socialdepartementet

09:15-10:00

Sveriges arbete mot människohandel
och sexuell exploatering

Patrik Cederlöf, nationell samordnare
mot prostitution och människohandel
Endrit Mujaj, handläggare Länsstyrelsen
Kajsa Wahlberg, nationell rapportör mot
människohandel

10:00-10:30 KAFFE

Program dag 1  Exploatering av barn
08:00-10:00 KAFFE & REGISTRERING

10:30-11:00

Människohandelsbrottet och
tillämpningssvårigheter

11:00-11:30

Framgångar och förbättringar i arbetet Lisa Green, länskoordinator mot
mot människohandel i Skåne
människohandel i Skåne
Återvändandeprojektet

10:00-10:15

Inledning

Chris Heister, landshövding,
Stockholms län

11:30-11:45

10:15-11:00

”Man får hoppas att det går bra för
dem” – Ett föredrag om ensamma
flyktingbarn och ett samhälle som
sviker

Katia Wagner, journalist/författare
och föreläsare

11:45-12:45 LUNCH

11:00-11:15 KORT PAUS
11:15-12:15

Barnuppdragen i ord och bild

Ingrid Åkerman och Charlotta Thorelius,
Länsstyrelsen

”Jag kände mig speciell”

14:00-14:45

Grooming. Kontakt med barn i sexuellt Per Olsson kriminalinspektör,
syfte.
Nackapolisen

Gärningsmannen

Jonas Trolle, kriminalinspektör/
författare

13:15-13:45

Prostitutionen i Sverige 2014 – en
omfattningskartläggning

Amanda Netscher, utvecklingsledare
Länsstyrelsen

13:45-14:30

Exempel från idéburen sektor i Sverige Ninna Mörner, Plattformen Civila
och Europa
Sverige mot människohandel

15:15-16:00

16:00-16:30

Marija Andjelkovic, ASTRA, NGO i
Serbien

Ulrika Rogland, jur kand, tidigare
åklagare

14:45-15:15 KAFFE
Den långa resan – möten med barn
som misstänks vara utsatta för
människohandel

Åsa Landberg, legitimerad psykolog,
legitimerad psykoterapeut &

Kort info från svenska organistioner

Socialstyrelsen

14:30-15:00 KAFFE
15:00-15:45

Panel discussion:
Future challenges and co-operation

Antoaneta Vassileva, sectretary
General at the Bulgarian commisson for
combatting trafficking in human beings
Marija Andjelkovic, ASTRA, NGO i
Serbien

Linda Jonsson, forskare/socionom

Kajsa Wahlberg, nationell rapportör mot
människohandel

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Patrik Cederlöf, nationell samordnare
mot prostitution och människohandel

Allmänna Barnhuset
16:30-16:45 AVSLUTNING – REFLEKTIONER
FRÅN DAGEN

Charlotta Thorelius, utvecklingsledare
Länsstyrelsen

12:45-13:15

12:15-13:15 LUNCH
13:15-14:00

Märta Johansson, universitetslektor/
forskare vid Örebro universitet

Henrik Sjölinder, Justitiedepartementet

Ingrid Åkerman, Länsstyrelsen
15:45-16:00 AVSLUTNING

