Den som inte tror på helvetet på jorden
har inte sett den svenska människohandeln
Vi agerar när samhället inte räcker till
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DEN SOM INTE TROR PÅ
HELVETET PÅ JORDEN HAR
INTE BLIVIT LURAD ATT
FÖLJA MED SIN POJKVÄN TILL
SVERIGE, TVINGATS TIGGA PÅ
DAGARNA OCH SÄLJAS FÖR
NÅGRA HUNDRALAPPAR TILL
SVENSKA MÄN I EN BIL PÅ EN
PARKERING I MALMÖ.
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Det pågår en humanitär katastrof mitt ibland oss. Då och då skymtar vi den, men
för det mesta sker den helt i det dolda. Och till skillnad från en jordbävning kan
den här katastrofen helt ignoreras av den som inte orkar bry sig. Men människo
handeln finns här i Sverige, även om den går obemärkt förbi de flesta av oss.

Det moderna slaveriet
Våra historieböcker berättar om slavhandeln som ett av mänsklighetens mörkaste
kapitel. I många kulturer och olika delar av världen har människor köpts och sålts
som boskap till högstbjudande. Man brukar prata om att vi ska lära oss av vår
historia, men faktum är att nästan precis samma sak pågår idag, här i Sverige. Den
svenska slavhandeln omfattar allt från städjobb och byggjobb till bärplockning och
prostitution. Men till skillnad från slavhandeln i historien så pågår den svenska
slavhandeln under ytan. Här kan man inte se vem som arbetar frivilligt och eller
vem som är tvingad till det, om och om igen.
Människohandel definieras av FN:s Palermoprotokoll som rekryteringen,
transporteringen, överförandet, huseringen av eller mottagandet av människor
genom användandet av hot, våld eller andra former av tvång, kidnappning,
bedrägeri, lurendrejeri eller genom att missbruka en maktposition/sårbarhet eller
genom att ge betalning eller andra förmåner för att uppnå att människor har
kontroll över en annan person i syfte att exploatera dem.
I Frälsningsarmén arbetar vi med en enkel sanning: alla människors värde
är okränkbart.
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Toppen av ett isberg
Vi har tydliga indikationer på att den svenska människohandeln är omfattande.
Men vi har inga exakta siffror eftersom det ligger i människohandelns natur att de
utsatta inte vågar eller kan anmäla de brott de utsätts för. Hela verksamheten är
uppbyggd kring skuld, skam och hot mot barn och familjer i de utsattas hemländer.
Enligt officiell statistik drabbas ca 500 människor per år av människohandel i
Sverige. Även om den siffran såklart är oacceptabelt hög, så är den tyvärr bara
en ledtråd till vad som faktiskt pågår. I vårt sociala arbete inom till exempel
prostitution eller tiggeri ser vi många tecken på människohandel samtidigt som vi
anar en stor efterfrågan på den. På samma gång uppger ca 10% av svenska män
mellan 18 och 65 år att de någon gång har köpt sex. Vi brukar därför tala om den
officiella statistiken som toppen av ett isberg. Det mesta tyder på att det verkliga
antalet utsatta räknas i tusental.
Vi lever i en tid av rörelse. Pågående konflikter tvingar familjer och ensamma barn
att fly till Europa och fattigdom tvingar utsatta att resa hundratals mil för att kunna
ge sina barn mat på bordet. Den här rörelsen skapar stora risker. Vi har tusentals
sårbara människor i Sverige och Europa som befinner sig i en livsfarlig desperation
som kan utnyttjas av en hänsynslös organiserad brottslighet.
Siffror är ett bra sätt att beskriva den humanitära katastrof som pågår, men vi får
inte glömma att bakom varje siffra finns en människa. Bakom varje procentsats
finns någons barn, någons ungdomskärlek, någons vän.
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DEN SOM INTE TROR PÅ
HELVETET PÅ JORDEN HAR
INTE BLIVIT LURAD TILL
SVERIGE, FRÅNTAGEN SITT
PASS, HOTAD TILL TYSTNAD
FÖR ATT ARBETA DYGNET
RUNT TILL SVÄLTLÖN PÅ EN
RESTAURANG I CENTRALA
GÖTEBORG.
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Vårt arbete
I Frälsningsarmén kommer vi dagligen i kontakt med människohandel genom
vårt omfattande sociala arbete. Vi möter de utsatta på våra sociala center och vi
söker aktivt upp dem ute i samhället. Rent konkret bekämpar vi människohandel
förebyggande, praktiskt och återintegrerande.
Förebyggande. För att öka medvetenheten om människohandel arbetar vi med
information, påverkan och utbildningar. Vi försöker lyfta fram människohandeln i
ljuset för att få alla svenskar att förstå vad som försiggår här i vårt land.
När alla samhällets krafter arbetar i samma riktning kan vi stoppa den svenska
människohandeln. Vi har också ett väl utvecklat samarbete med myndigheter
och andra organisationer som Länsstyrelsen, Plattformen Civila Sverige mot
Människohandel och ECPAT Sverige. Tillsammans kämpar vi för en framtid där
det okränkbara människovärdet är en självklarhet och en rättighet för alla.
Praktiskt. Vi driver en uppsökande verksamhet där vi aktivt försöker rädda
människor ur människohandel. På våra skyddade boenden får utsatta och deras
familjer skydd, stöd och hjälp till rehabilitering. Många av dem som kommer till oss
har varit med om sånt dom flesta knappt kan föreställa sig. Det är människor utan
framtidshopp, brutna av skam, rädsla och sorg. Vägen tillbaka är ofta lång, men
inte omöjlig.
Återintegrerande. Här arbetar vi tillsammans med myndigheter och andra
organisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att återintegrera de
drabbade i sina hemländer eller på någon annan plats. Det handlar om att ge dem
tro på livet och ett hopp om framtiden. En möjlighet att återgå till livet helt enkelt.
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Vad gör du?
Det här är som sagt en humanitär katastrof i det dolda. Vi kan strunta i den
och fortsätta våra liv som om ingenting hade hänt. Men vill vi leva i en värld
där människor köps och säljs som handelsvaror på en loppmarknad? Vill vi att
våra barn ska växa upp i ett land med två sorters människor, såna som har ett
okränkbart värde och såna som man kan behandla lite hur som helst?
•

Om du misstänker att någon utsätts för människohandel kan du ringa
Länsstyrelsens nationella hotline på 010-223 11 40 eller för akuta fall,
kontakta Polisen på 112.

•

Misstänker du barnsexhandel? Tipsa ECPAT:s hotline www.ecpathotline.se

•

Vill du stötta vårt arbete mot den svenska människohandeln? Swisha
MÄNNISKOHANDEL till 9004805 för att ge ett valfritt belopp eller betala till
PG 90 04 80-5.

•

För mer information, kontakta oss på manniskohandel@fralsningsarmen.se

Vi agerar när samhället inte räcker till. Vad gör du?

Frälsningsarmén
Box 5090 102 42 Stockholm
Besöksadress Nybrogatan 79B
Telefon 08 562 282 00 Fax 08 562 283 91
www.fralsningsarmen.se

