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InlednIng
 
Den här skriften är till för att göra det lättare att upp-

täcka barn som kan ha utsatts för människohandel. 

Den är tänkt som ett stöd, så att barn som kan vara 

offer för människohandel också identifieras och 

att deras rättigheter tas tillvara. Skriften utgår från 

UNICEF:s riktlinjer för att garantera barn utsatta för 

människohandel skydd och rättigheter samt redogör 

för regler enligt gällande svensk rätt. UNICEF:s

riktlinjer har bestämmelserna i FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen) som utgångs-

punkt. Barn är varje människa under 18 år. 

Skriftens målgrupp är professionella som i sin verk-

samhet kan komma att möta barn och ungdomar 

som kan vara offer för människohandel. Det handlar 

till exempel om barn som utnyttjas sexuellt, begår 

brott, tigger eller befinner sig i Sverige utan föräldrar 

eller barn som söker asyl. Vår förhoppning är att 

skriften blir ett verktyg för personer som arbetar inom 

socialtjänsten, Migrationsverket, polisen, hälso- och 

sjukvården samt för gode män. 
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Den här skriften är en reviderad version av utgåvan 

från 2008 som utarbetades i samarbete med Social-

styrelsen. Revideringen har gjorts med anledning av 

ändringen i brottsbalken 2010. Spridning och nytryck 

av skriften har finansierats av regeringen (Integra-

tions- och jämställdhetsdepartementet).

Véronique Lönnerblad

Generalsekreterare

UNICEF Sverige
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1. Checklista över frågor och åtgärder som 
kan behöva vidtas om det finns misstanke 
om människohandel
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CheCKlISTA ÖVeR FRågOR OCh åTgÄRdeR 
SOM KAn BehÖVA VIdTAS OM deT FInnS 
MISSTAnKe OM MÄnnISKOhAndel

Allmänna utgångspunkter
När det finns misstanke om människohandel måste barnet skyddas från 
människohandlarna och få stöd och hjälp. Många barn står i ett beroen-
deförhållande till dessa och ser inget annat alternativ än att vara lojala 
mot dem. Barnet ser ofta heller inget annat alternativ än att leva det liv 
som han eller hon lever just nu. Barnet kommer därför sannolikt inte att 
berätta om sin situation och själv be om hjälp. 

Principerna i barnkonventionen är lämpliga som utgångspunkt för rep-
resentanter för berörda myndigheter utifrån respektive ansvarsområde 
samt för gode män, när samtal förs med ett barn:

• Bemöt barnet respektfullt. 

• Låt barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 
vidtas.

• Försök att samtala med barnet på en plats där han eller hon känner 
sig trygg och kan få krisbehandling om så behövs. 

• Var uppmärksam på om tolk behöver anlitas. Det är viktigt att vara 
observant på att inte anlita en person som erbjuder sig vara tolk, om 
det finns misstankar att uppsåtet inte är ärligt.

• Försök att ställa så öppna frågor som möjligt och låt barnet i möjli-
gaste mån berätta fritt om det han eller hon varit med om.

• Lyssna på barnets egna önskemål.

• Var medveten om att ett barn som begått en kriminell handling kan 
vara offer för människohandel. 

• Berätta för barnet vad som kommer att hända.
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Faktorer att uppmärksamma
Det förekommer att barn ger inlärda svar på frågor om namn, ålder, 
nationalitet, språk och anledningen till vistelsen i Sverige. Detta ingår i 
förövarnas strategi att binda barnet till sig. Barnet kommer inte att ge svar 
på dessa frågor förrän han eller hon befinner sig i en trygg situation och 
är säker på att de vuxna i omgivningen går att lita på. 

Faktorer att särskilt uppmärksamma:

• Kommer barnet till Sverige ensamt eller i en grupp med flera barn 
eller tillsammans med någon som uppges vara släkting?

• Verkar barnets uppgivna ålder inte stämma?  

• Kommer flera ensamkommande barn med samma historia?

• Är barnet borta mycket från sitt boende? 

• Har barnet lämnat boendet utan förklaring? 

• Har någon hämtat barnet från boendet och uppgett släktskap eller 
visat intyg från föräldrar? 

• Finns en anhörig som för barnets talan?

• Påträffas barnet för stöld eller tiggeri?

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten 
Anmälningsskyldigheten omfattar alla barn som vistas i Sverige (se 
Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden 
som rör barn, 2004).     

Samverkan mellan myndigheter
• För att ge ett barn som misstänks ha utsatts för människohandel bäs-

ta möjliga hjälp och stöd, är det viktigt med ett bra samarbete mellan 
socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, hälso- och sjukvården och 
eventuell god man. Var uppmärksam på gällande sekretessbestäm-
melser för respektive myndighet.
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Polisanmälan
• Om det finns misstanke om att ett barn är utsatt för människohandel 

bör en polisanmälan göras. 

Barnets identitet och ålder
Barn uppger inte alltid sin rätta identitet eller ålder. De kan säga det de 
blivit tillsagda att säga. Det behövs tid och trygghet för att ett barn ska 
kunna känna den tillit som gör att han eller hon vågar berätta sin verkliga 
historia. Om ett barn har oklar identitet eller ålder kan det vara bra att:

• Fråga barnet själv om identitetsuppgifter och ålder.

• Gå igenom uppgifterna i passet eller i andra identitetshandlingar till-
sammans med barnet.

• Utgå från att barnet är under 18 år om barnet själv säger det.

• Vara uppmärksam på att barnet kan säga sig vara över 18 år trots att 
omständigheterna tyder på att så inte är fallet.

Anmälan om behov av god man
• Om barnet är ensamkommande ska socialnämnden eller Migrations-

verket anmäla behovet av god man till överförmyndaren i den kom-
mun där barnet vistas. Se lagen om god man för ensamkommande 
barn.

• God man förordnas av överförmyndaren. Den gode mannen träder i 
såväl förmyndarens som vårdnadshavarens ställe. Det innebär att den 
gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som 
rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska. 

• Det är bra om den gode mannen är med när barnet besöker olika 
myndigheter.

Kontakter med barnets hemland
• Det är viktigt att socialtjänsten och Migrationsverket samarbetar 

när efterforskning av barnets vårdnadshavare eller andra anhöriga 

kan det  vara människohandel  9.



görs  eller när kontakter tas med myndigheter i barnets hemland.            
Migrationsverket kan bistå med information kring efterforskning      
av familjemedlemmar via svensk beskickning eller internationella 
organisationer.

• Om det finns behov av att kontakta aktörer i barnets hemland och det 
är svårt att veta vart man ska vända sig eller hur man ska gå tillväga, 
kan man kontakta den nationella kontaktpunkten på Justitiedeparte-
mentet (se under Hit kan du vända dig). Kontaktpunkten kan hjälpa 
till att förmedla kontakter i Östersjöregionen.

• Om barnet söker asyl gäller särskilda bestämmelser. Då får till exem-
pel hemlandets ambassad i Sverige eller myndigheter i hemlandet 
inte kontaktas. Det följer av utlänningslagen och internationella kon-
ventioner, bland annat 1951 års konvention om flyktingars rättsliga 
ställning. Kontakta Migrationsverket för information. 

• Ett barn får inte avvisas från Sverige utan att det är säkerställt att en 
vårdnadshavare, annan anhörig, ansvarig myndighet eller institution 
kan ta emot barnet vid ankomsten och tillförsäkra henne eller honom 
god omvårdnad. Det framgår bland annat av en resolution från Eu-
roparådet om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande 
vuxen, liksom av UNHCR:s riktlinjer från 1997 och FN:s barnrättskom-
mittés allmänna kommentar från 2005.

• Vid ett återvändande till hemlandet kan det vara viktigt att en person 
som barnet har förtroende för följer med på resan. 

Uppehållstillstånd 
• Eventuell ansökan om asyl eller uppehållstillstånd av andra skäl görs 

enligt utlänningslagen hos Migrationsverket.

• Förundersökningsledaren (åklagare eller polis) kan ansöka om 
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för barnet, om det behövs för 
utredning av brott. Ansökan görs enligt utlänningslagen hos Migra-
tionsverket.
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2. Brottet människohandel     

Begreppet ensamkommande barn  
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BROTTeT MÄnnISKOhAndel

Brottet människohandel beskrivs i 4 kap. 1 a § brottsbalken och innefattar 
sedan den 1 juli 2010 huvudsakligen följande element:

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

• När det gäller barn krävs inte att något otillbörligt medel använts, 
såsom tvång eller hot. Detta krävs däremot för vuxna för att det ska 
vara fråga om människohandel. 

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

I svensk lagstiftning beskrivs brottet med utgångspunkt i de definitioner 
av begreppet som finns i tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet om förebyggande, bekäm-
pande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och 
barn (det så kallade Palermoprotokollet från år 2000) och i EU:s ram-
beslut om bekämpande av människohandel från år 2002. 

12. kan det  vara människohandel



BegRePPeT enSAMKOMMAnde BARn

Ett ensamkommande barn är ett barn som är under 18 år när det 
kommer till Sverige. Barnet kommer utan förälder eller annan ställ-
företrädare. (Se lagen om god man för ensamkommande barn). 

Utgångspunkten för beskrivningen av ensamkommande barn i svensk 
lagstiftning är UNHCR:s definition att ett ensamkommande barn är en 
person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en 
person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet.
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3. Människohandel globalt      

Människohandel i Sverige 

exempel på människohandel i Sverige
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MÄnnISKOhAndel glOBAlT

Handel med människor, så kallad trafficking, är en modern form av 
slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. 
Handeln är olaglig och oftast välorganiserad. Offret befinner sig ofta i 
beroendeställning till gärningsmannen och inte sällan finns en hel kedja 
av personer bakom en flicka som till exempel prostituerar sig. Det kan 
vara rekryterare, pojkvänner, transportörer och hyresvärdar. FN beräknar 
att cirka 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Barnen 
utnyttjas bland annat som prostituerade, soldater, hushållshjälp, jord-
bruksarbetare, tiggare och för att begå stölder eller adopteras bort. 
Rekryteringsmetoderna kan vara allt från löften om en bättre tillvaro 
och framtid till ren kidnappning. Människohandel kan pågå såväl mellan 
länder som inom ett lands gränser. 

De främsta orsakerna till att handel med barn förekommer är utbredd 
fattigdom och svåra ekonomiska och sociala villkor. Människor som 
inte kan försörja sig är utsatta och kan vara beredda att pröva i princip 
vad som helst i hopp om att det ska bli bättre för familjen. För att klara 
familjens försörjning kan föräldrar bli tvingade att låta sina barn rekryte-
ras till olika former av arbeten. Exempel finns också där föräldrar själva 
utsätter sina barn för människohandel. Att barn i hög grad utnyttjas 
beror på att de är lättare att exploatera än vuxna. Det finns också män-
niskor som betraktar barn, och särskilt flickor, som objekt utan människo-
värde och utan rättigheter. Efterfrågan hos vuxna på bland annat billig 
arbetskraft och sexuella tjänster är andra skäl till att handel med barn 
pågår. Den globala människohandeln är lönsam för dem som begår 
brotten och risken att bli upptäckt och straffad är liten.
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MÄnnISKOhAndel I SVeRIge

Det går inte att exakt ange hur många barn som är utsatta för människo-
handel i Sverige varje år. Mörkertalet är av naturliga skäl stort. Barn i 
Sverige utnyttjas bland annat för prostitution, för att begå stölder eller 
för att tigga. Sexhandeln är en lukrativ marknad för dem som på något 
sätt är delaktiga i att förmedla kontakter mellan köpare och offer. Försälj-
ningen av sexuella tjänster sker till stor del via internet. Tonårsflickor i 
bland annat Östeuropa luras eller övertygas att åka till Sverige i tron att 
de ska få jobba på restaurang, men tvingas istället att prostituera sig. 
Barn som utnyttjas i brottslig verksamhet ser sig sällan som offer för 
människohandel, utan mer som en tjuv eller annan brottsling. 
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4.

exeMPel På MÄnnISKOhAndel I SVeRIge

nedan följer några exempel på handel med barn hämtade ur Rikspolis-
styrelsens lägesrapport 10, 2009:1.

I de förundersökningar som bedrivits i Sverige under åren 2007 och 2008, 
rörande människohandel för sexuella ändamål och liknande brott som  
koppleri/grovt koppleri, har det inte förekommit några brottsoffer under  
12 år. Hitintills har alla barn som fallit offer för människohandel för sex
uella ändamål i Sverige varit flickor i åldrarna 16–17 år. Undantaget finns 
exempelvis i ett ärende med fällande dom för människohandel där ålders
utredningen visade att flickan, som kom från Albanien, utnyttjats sexuellt 
från det att hon var 13 år gammal. I hovrätten visade sedan åldersutred
ningen att flickan var 15 år när hon började utnyttjas sexuellt.

Ett fåtal förundersökningar som inletts i Sverige har handlat om männi
skohandel där flickor och pojkar från sydöstra Europa utnyttjats för stölder 
och tiggerier. Vissa av dessa barn har utnyttjats för stöldända mål på 
flera orter i Sverige men även i andra länder i Europa. Under åren 2007 
och 2008 har det dock inte skett någon större ökning av informations
inflödet till Rikskriminalpolisen när det gäller handel med barn för stöld 
och tiggeriändamål från Bulgarien, Rumänien eller andra EUländer. 
Informationen visar däremot att det finns ett intresse hos dem som 
handlar med flickor och pojkar att även etablera sig i Sverige. Genom 
spaning i Stockholms centrala delar har polisen kunnat konstatera att 
grupper av individer i olika åldrar, oftast från sydöstra Europa, tagits  
på tillfälligt besök till Sverige.

Information pekar på att ett vanligt rekryteringsförfarande är att  
människohandlare tar kontakt med föräldrar som lever i fattigdom  
i sydeuropeiska länder, exempelvis Rumänien och Bulgarien, för att 
antingen köpa eller hyra deras flickor och pojkar i syfte att de ska utnytt
jas för stöld och tiggeriändamål eller genom prostitution. En familj  
som har många barn tar inte alltid emot pengar utan kan nöja sig med 
att någon annan tar ansvar för barnet. Flickorna och pojkarna, som ofta 
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är 10–14 år, får inte gå i skolan utan tränas tidigt av bland annat människo 
handlare att stjäla i butiker och att begå fickstölder. Människohandlarna 
utnyttjar antagligen barnens låga ålder för att undgå straff och registre
ring i brottsregister. Det är inte ovanligt att de också förser barnen och 
sig själva med olika identiteter, vilket gör det svårt för polisen att identi
fiera och kartlägga denna brottslighet, särskilt eftersom grupperna ofta 
rör sig från ett europeiskt land till ett annat. Barnen förs ofta ut ur sitt 
land under täckmantel av familjeliknande konstellationer bestående av 
ett vuxet par och två till tre barn. För att försvåra upptäckt har gärnings
personerna felaktiga handlingar som visar att de fungerar som vårdnads
havare med tillstånd att resa utomlands med barnet/barnen under obe
stämd tid. Gruppen färdas i en bil och man reser från land till land och 
från plats till plats i Europa, även till och genom Sverige, och utnyttjar 
barnen för tiggerier och stölder.

I de fall barnen har ertappats när de begår brott förekommer det ofta, 
enligt polisutredningar, att en vuxen person ger sig till känna och utger 
sig för att vara släkt med barnet, eller dess vårdnadshavare, i syfte att 
kunna hämta barnet hos polis eller socialtjänst. Då barnen utgör en 
betydelsefull investering för människohandlarna kan dessa gå mycket 
långt för att återta dem från myndigheterna. Barnen kan dessutom 
vara känslomässigt knutna till förövarna och därmed bli mycket rym–
ningsbenägna från eventuella placeringar på skyddade boenden. De 
saknar också ofta tilltro till myndigheter, särskilt till polisen, och ser sig 
ofta själva inte som offer. Sammantaget resulterar dessa utmaningar i 
tidskrävande förundersökningar där förutsättningarna för att lyckas är 
ganska små.
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Anmälningsskyldighet till socialtjänsten   

Kommunens ansvar     

Rätt till hälso- och sjukvård och skolgång  

4.
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AnMÄlnIngSSKyldIgheT TIll 
SOCIAlTjÄnSTen 

Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen gäller 
myndigheter vars verksamhet berör barn och unga och anställda vid 
dessa myndigheter, om det finns misstanke att ett barn far illa. Detta 
gäller också enskild verksamhet som berör barn och unga. En anmälan 
ska göras till socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Anmälnings-
skyldigheten omfattar alla barn som vistas i Sverige (se Socialstyrelsens 
handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004).     

KOMMUnenS AnSVAR

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de 
barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver 
enligt socialtjänstlagen. Ansvaret är detsamma för alla barn som vistas i 
kommunen, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte.

Vistelsetidens längd påverkar inte kommunens ansvar. Ansvaret gäller 
även om en person vistas tillfälligt i en kommun. Men omfattningen av 
stödinsatserna kan påverkas av den tid som barnet vistas i kommunen.

Så snart det kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn misstänks 
fara illa ska en förhandsbedömning göras om socialtjänsten ska inleda 
en utredning. Ett barn som till exempel misstänks vara offer för människo-
handel bör utredas.   

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av 
ärenden som rör barn och unga (SOSFS 2006:12 och 2008:4) och Social-
styrelsens handbok Barn och unga i socialtjänsten –  utreda, planera och 
följa upp beslutade insatser (2006) finns som stöd i utredningsarbetet.                                                                                                                               
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Om barnet behöver omedelbart skydd kan socialtjänsten ingripa med 
stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU).    
Ett barn som på begäran av förundersökningsledaren stannar i Sverige för 
att medverka i en förundersökning eller huvudförhandling i ett brottmål, 
jämställs med en person som är bosatt i kommunen när det handlar om 
stödinsatser.

Enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande med flera kan 
kommuner och landsting ansöka om ersättning för uppkomna kostnader 
för asylsökande och vissa andra utlänningar. Det rör sig i första hand om 
kostnader för boende, utbildning, sjukvård och socialtjänstens utredningar. 
Ansökan skickas till Migrationsverket. (För ytterligare information se 
skriften Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ung
domar, 2010.)

RÄTT TIll hÄlSO- OCh SjUKVåRd         
OCh SKOlgång

Ett barn som söker asyl eller vistas i Sverige med ett tidsbegränsat up-
pehållstillstånd och som inte är folkbokfört i landet, har rätt till samma 
hälso- och sjukvård, inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård, som 
barn bosatta i Sverige. Detta gäller även ett barn som håller sig undan 
ett avvisningsbeslut. Bestämmelser om detta finns i lagen om hälso- och 
sjukvård åt asylsökande m.fl. Landstingen ersätts av staten enligt förord-
ningen om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande.

Ett barn som söker asyl eller vistas i Sverige med ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd och som inte är folkbokfört i landet, har rätt att gå i 
skolan enligt förordningen om utbildning, förskoleverksamhet och skol-
barnomsorg för asylsökande med flera.
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5. Svensk lagstiftning     

Internationella bestämmelser  

2. kan det  vara människohandel
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SVenSK lAgSTIFTnIng

Flera lagar och förordningar kan vara aktuella att tillämpa då ett barn 
misstänks vara utsatt för människohandel. Här nämner vi några.

• I 4 kap. 1 a § brottsbalken finns bestämmelsen om människohandel. 

• I 6 kap. brottsbalken finns bestämmelser om sexualbrott. 

• I 20 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelsen om 
människosmuggling. 

• I utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser om uppehållstill-
stånd. 

• I socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om skydd och stöd 
till barn så länge de vistas i Sverige. I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 
finns regler om anmälningsskyldighet.

• Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
gäller barn och unga upp till 20 år som vistas i Sverige. 

• Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn anger att 
god man ska förordnas för ett barn som vid ankomsten till Sverige är 
skilt från sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får 
anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

• I lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
(LUL) finns regler för handläggning hos polis, åklagare och domstol av 
mål och ärenden om brott där den misstänkte är under 21 år.

• I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), polislagen (1984:387) och 
skollagen (1985:1100) hänvisas till skyldigheten att enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva 
skydd.

• I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.  
regleras rätten till vård.
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• Enligt förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. kan kommuner och landsting ansöka om ersättning för uppkom-
na kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar.

• Enligt förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och 
sjukvård till asylsökande ersätts landstingen av staten för sådan vård.

• Enligt förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg för asylsökande m.fl. har ett barn som söker asyl el-
ler vistas i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och som 
inte är folkbokförd i landet rätt att gå i skolan.

• I socialtjänstförordningen (2001:937) finns kompletterande föreskrif-
ter till bland annat socialtjänstlagen och LVU.

InTeRnATIOnellA BeSTÄMMelSeR

Flera internationella bestämmelser är relevanta för arbetet med att före-
bygga och bekämpa människohandel. Här nämner vi några.

• Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
ska staterna vidta lämpliga åtgärder, såväl nationella som multi-
laterala, för att förhindra bortförande och försäljning av eller handel 
med barn. Konventionen antogs av FN år 1989 och ratificerades av 
Sverige år 1990. 

• Det fakultativa protokollet till barnkonventionen angående handel 
med barn, barnprostitution och barnpornografi som antogs av FN år 
2000 ger ett utökat skydd för barn som riskerar att utsättas för män-
niskohandel. Sverige ratificerade protokollet år 2006.
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• FN:s protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande 
av handel med människor, särskilt kvinnor och barn antogs år 2000 
(det så kallade Palermoprotokollet). Det är ett tilläggsprotokoll till 
FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. 
Protokollet har särskilt fokus på att förebygga människohandel och 
att ge skydd och stöd till offren med full respekt för deras mänskliga 
rättigheter och att främja samarbete mellan staterna. Sverige ratifi-
cerade protokollet år 2004.

• En konvention om åtgärder mot människohandel har utarbetats av 
Europarådet år 2004. Syftet med konventionen är att förhindra och 
bekämpa människohandel, att konstruera ett regelverk när det gäller 
skydd och hjälp till offer för människohandel, att garantera effektiva 
brottsutredningar och åtal samt att främja internationellt samarbete. 
Sverige ratificerade konventionen år 2010.

• EU:s direktiv (2004/81/EG) innehåller bestämmelser om uppehållstill-
stånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människo-
handel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och som samar-
betar med de behöriga myndigheterna.

• EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel (2002/629/RIF) 
syftar till att skapa nya gemensamma minimiregler i EU:s

 medlemsstater när det gäller straffrättsliga påföljder och andra 
former av straffrättsliga åtgärder mot människohandel.
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6. Källor och referensmaterial    

Kontaktuppgifter      

egna anteckningar  
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KÄllOR OCh ReFeRenSMATeRIAl

Barnombudsmannen
• Förklara vad som händer, 2006
• Samtala med barn och unga, 2004

länsstyrelsen i Stockholms län m.fl.
• Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, 2009

Migrationsverket
• Utlänningshandboken

Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
landsting
• Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, 

2010

Regeringen
Propositioner
• prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
• prop. 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för männi-

skohandel
• prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpor-

nografi – Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter
• prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn
• prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel

 Rikspolisstyrelsen
• Lägesrapport 10, 2009:1

Socialstyrelsen
• Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004
• Barn och unga i socialtjänsten – utreda, planera och följa upp        

beslutade insatser, 2006
• Om barnet behöver en ny vårdnadshavare, 2006
• Samtal med barn i socialtjänsten, 2004
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Allmänna Barnhuset och Ungdomsstyrelsen
• Men fråga mig bara! 2009

Fn:s barnrättskommitté
• General Comment No. 6 (2005) on Treatment of unaccompanied and 

separated children outside their country of origin

Rädda Barnen, UnhCR och UnICeF
• Statement of Good Practice (Separated Children in Europe  

Programme), 2009

UnhCR (Fn:s flyktingkommissariat)
• Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompa-

nied Children seeking Asylum, 1997

UnICeF (Fn:s barnfond)
• Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of         

Trafficking in Europe, 2006
• Handbok om barnkonventionen, 2008
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hIT KAn dU VÄndA dIg

För kontaktuppgifter till hälso- och sjukvård kontakta respektive 
landsting www.skl.se

För kontaktuppgifter till socialtjänst och överförmyndare kontakta         
respektive kommun www.skl.se

justitiedepartementet
Enheten för migration 
och asylpolitik
Nationell kontaktpunkt
www.regeringen.se och 
www.childcentre.info
Telefon 08-405 10 00

Migrationsverket
www.migrationsverket.se
Telefon 0771-235 235

nMT
Nationellt Metodstöd mot  
prostitution och människo- 
handel
www.nmtsverige.se
info@nmtsverige.se

Polisen
www.polisen.se
Telefon 114 14

Socialstyrelsen
Nationell koordinator för 
Östersjöstaternas råd samt  
frågor om människohandel
www.socialstyrelsen.se
Telefon 075-247 30 00

Östersjöstaternas råd 
www.childcentre.info 
Telefon 08-440 19 20

eCPAT Sverige
www.ecpat.se
Telefon 08-611 99 34

Rädda Barnen
www.rb.se
Telefon 08-698 90 00

UnICeF Sverige
www.unicef.se
Telefon 08-692 25 00
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egnA AnTeCKnIngAR













UniCeF sverige
Box 8161 
104 20 Stockholm
Telefon 08–692 25 00
www.unicef.se




