
 

 

 

 

Inbjudan 

De kan alltid hitta mig -  
Om människohandel med barn och  

särskilt utsatta barngruppers livsvillkor 
 

Det finns barn i Sverige idag som exploateras eller riskerar att utnyttjas i människohandel och prostitution. 

Dessa barn lever mitt ibland oss men ofta i ett skuggsamhälle där de kan utnyttjas med liten risk för 

upptäckt. Kunskap om utsatta barns situation kan vara avgörande för att kunna upptäcka och ge anpassat 

stöd till målgruppen. Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en kunskapshöjande dag om människohandel 

med barn, med fokus på särskilt utsatta barngruppers livsvillkor. 

PLATS 

Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, Linköping 

TID 

Fredag 3 april 2020 kl. 09.00 – 16.00 

Kaffe från kl. 08.30 

OSA 

Senast den 20 mars via kalendern på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida,  
klicka här för att komma till anmälan. 

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika. Meddela oss eventuella allergier eller andra orsaker 
relaterade till mat och dryck som vi kan behöva ta hänsyn till i din anmälan. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/5.4a4eb7416faedec1252bad4.html


 

 

 

 

Inbjudan 

PROGRAM 

09.00 Välkomna 

09.15 De kan alltid hitta mig. En studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor 
Maria von Bredow, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten och BRÅ 
 

10.30 Kaffe 

10.45 Regionkoordinatorns arbete mot prostitution och människohandel  
Jenny Selenius, regionkoordinator 
 

11.45 Lunch 

12.45 Representant från Polisen berättar om arbetet mot prostitution och människohandel 

13.45 Pentru Tine - För Dig, projektets erfarenheter kring utsatta EU-medborgares barns 
uppväxtvillkor och utsatthet  
Asenia Giagtzodou, projektsamordnare, Stadsmissionen 
 

14.15 Kaffe 

14.45 Exempel på lokalt arbete 
Socialtjänsten, Linköpings kommun 
 

15.15 Workshop/panel 

16.00 Avslut 



 

 

 

 

Inbjudan 

BAKGRUND 

Det finns barn i Sverige idag som exploateras eller riskerar att utnyttjas i människohandel och prostitution. 

Dessa barn lever mitt ibland oss men ofta i ett skuggsamhälle där de kan utnyttjas med liten risk för 

upptäckt. Att deras situation uppdagas är ofta en slump. Exempel på särskilt utsatta grupper är 

ensamkommande barn och unga med osäkra uppehållstillstånd, barn och unga i gatusituation, barn från 

andra EU-länder och barn i nätverkshem. Studien De kan alltid hitta mig, framtagen av Länsstyrelsen 

Stockholm, ger en bild av vilka brister som finns och ett kunskapsunderlag till hur vi kan arbeta vidare för 

att stötta och skydda dessa barn och unga bättre. Studien visar också på vilken styrka samhället har när 

skyddet av barn fungerar. 

Sverige har genom Barnkonventionen åtagit sig att skydda alla barn som befinner sig här, oavsett bakgrund 

eller legal status. Kunskap om utsatta barns situation kan vara en avgörande faktor för att kunna upptäcka, 

förstå och ge ett anpassat stöd till målgruppen. Detta oavsett om du möter dessa barn i din yrkesroll eller 

ditt ideella engagemang. 

Välkommen till en kunskapshöjande dag om människohandel med barn, med fokus på särskilt utsatta 

barngruppers livsvillkor.  

Klicka här för att läsa rapporten.  
   
Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade.  
 
Välkommen att delta!  
   
 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/de-kan-alltid-hitta-mig---studie-om-manniskohandel-och-utsatta-barngruppers-livsvillkor.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/de-kan-alltid-hitta-mig---studie-om-manniskohandel-och-utsatta-barngruppers-livsvillkor.html

