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Region Bergslagen mot prostitution 
och människohandel  

Datum
29 november kl 9-16. Frukostfika 
och registrering från 8:30 för de 
som deltar fysiskt. 

Plats
Karlstad CCC, lokal Lars Lerin. 
Finns även möjlighet till digitalt 
deltagande.  

Kost
Vegetarisk lunch serveras, i öv-
rigt ange specialkost i anmälan.  

Kostnad Kostnadsfritt
  
Anmälan  
Anmälan senast 14 november via
kalender på Länsstyrelsens 
webbplats. Klicka här för anmä-
lan. Konferensen är kostnadsfri, 
men platserna är begränsade. 
OBS! Anmälan är bindande. Vid 
fysiskt deltagande ingår boken 
Kroppen håller räkningen - Hjär-
na, sinne och kropp vid läkning 
efter psykiskt trauma av Bessel 
van der Kolk (Akademius).

Kontakt
Elin Eklöf, 054-540 85 66  
elin.eklof@karlstad.se 

Johanna Lidén Norrman 
054-540 84 91, johanna.liden.
norrman@karlstad.se

En länsgemensam heldagskonferens om kampen mot exploatering.

Målgrupp 
Konferensen riktar sig till dig som genom ditt yrke eller ideella engagemang kan 
komma i kontakt med personer utsatta för människohandel eller exploatering, eller 
arbetar strategiskt med dessa frågor. Syftet är att ge dig ökad kunskap, inspiration 
och bättre verktyg i ditt fortsatta arbete. Konferensen ger dig även möjlighet att 
utveckla samverkan mellan andra aktörer som jobbar inom området. 

I Dalarnas, Värmlands och Örebro län genomförs varje dag ett gediget arbete 
för att motverka att människor utnyttjas i prostitution och på arbetsmarkna-
den. Det finns många goda exempel, samtidigt som mycket finns kvar att göra. 
De tre länsstyrelserna i region Bergslagen bjuder tillsammans med regionsko-
ordinatorerna in till en länsgemensam heldag där vi lär av varandra och blickar 
framåt tillsammans.

Program  

08.30 Frukost och registrering  

09.00 Introduktion av regionkoordinatorerna Johanna Lidén Norrman och Elin Eklöf, 
som modererar dagen.  

09.10-09.30 Var står vi nu och vart är vi på väg? 

Enhetscheferna för social hållbarhet på de tre länsstyrelserna i Bergslagen samt 
Jämställdhetsmyndigheten. om kunskaps- och metodutvecklingen i arbetet mot 
exploatering. Vilka framsteg har gjorts och vad behöver göras framåt? 

09.30-10.30 Hur ser det ut i vår region? 

Polisens människohandelsgrupp i Bergslagen berättar om läget i regionen, vilken typ 
av brottslighet de stöter på och vilka samverkansbehov de ser. 
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10.30-10.50 Fika

 
10.50-12.00 Att möta exploatering i rollen som advokat  
Advokatfirma Rebecca Lagh om de juridiska aspekterna samt straffskärpningen för brottet köp av sexuell 
tjänst. 

12.00-13.00 LUNCH 

13.00-14.00 “Unga på flykt och ett samhälle som sviker”  
Katia Wagner, undersökande journalist och författare, har i flera böcker riktat ljuset mot unga människor 
som utsätts för övergrepp, utnyttjas och används. Hon berättar i sitt föredrag om unga på flykt som hamnar 
i klorna på människohandlare utan att få hjälp, som försvinner utan att någon letar efter dem.  

14-14.40 Digitala ingångar till exploatering 
Tjejjouren Dalia från Borlänge berättar om digitala plattformar, dess mekanismer och påverkan på unga 
människor. Dalia har undersökt hur sugardejting och OnlyFans romantiseras på TikTok och därmed blir en 
ingång till prostitution. 

14.30-15.00 Fika 

15.00-15.30 Ett samtal om traumatisering och att läka genom kroppsbaserade metoder
Eveliina Sinisalo, socionom och instruktör i traumaanpassad yoga och tidigare anställd på 
Mikamottagningen i Stockholm, i ett samtal med regionkoordinator Elin Eklöf. Samtalet tar sin utgångspunkt 
i boken Kroppen håller räkningen - Hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma av Bessel van 
der Kolk (Akademius) som även delas ut till de som deltar fysiskt i konferensen.

15.30-16.00 Panelsamtal och avslutande reflektioner  
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