Kampen mot människohandel, OSSE-seminarium den 13 oktober kl 18 på ABF
Lars-Erik Lundin, medlem i OSSE-nätverkets styrelse och tidigare EU-ambassadör i Wien och engagerad i FN:s
antitraffickingorgan UNODC, inledde med att berätta hur seminariet var upplagt. visade också ett
pedagogiskt bildspel om olika sidor av trafficking. Den första timmen skulle ägnas åt vad regeringar,
internationella organisationer kan göra för att stävja människohandel (trafficking). Den andra skulle handla
om vad man som enskild individ eller lokala föreningar kan göra.
Därefter fick Ilias Chatiz, från FNs drog- och kriminalenhet (UNDOC), ordet. Ilias berättade att de flesta länder,
140 av FNs 193 medlemsländer, lämnar en rapport till FN om människohandel. FN gör en sammanställning
vartannat år. Lagar mot människohandel finns i nästan alla länder men det är genomförandet som brister. FN
arbetar med att utbilda personer från olika länder om trafficking. Det är viktigt hur man identifierar
begreppet. Det innebär att man utnyttjar, förslavar någon för egen vinning. Det kan ibland röra sig om subtila
sätt som inte är så tydliga utåt men utgör en total kontroll över en individ.
Vid rättegångar ska man inte beakta att den förslavade har givit sitt samtycke, betonade Ilias. Det är som att
begära ett samtycke till mord av mordoffret. Det är också svårt att få offren att tala. De är alltför rädda.
Eftersom trafficking berör så många områden är det viktigt att alla FNs organisationer samarbetar, vilket skett
i allt större utsträckning under de senaste fem åren.
Smuggling av migranter är inte någon ny företeelse internationellt sett. Det är Europa som varit förskonat
under lång tid men som nu också fått uppleva det. Att det skulle finnas en massa jihadister bland migranterna
var Ilias skeptisk till och ansåg att media överdriver. Det finns i alla fall inga uppgifter om detta.
Per-Anders Sunesson från UD, ambassadör för bekämpning av trafficking, talade om den nordiska modellen
som en väg att minska prostitutionen. Det gäller den svenska lagstiftningen att kriminalisera sexköparen.
Denna lag har nu sakta men säkert spridit sig till Norge, Island, Kanada och nu oväntat nog till Frankrike. I
Tyskland är det däremot tillåtet med bordeller. Man räknar med att det finns 400 000 prostituerade där. Det
är inte tyska flickor utan fattiga flickor från sydöstra grannländer som t ex Albanien. Tyskland kommer nog
därför att så småningom intressera sig för den nordiska modellen trodde Per-Anders.
Christer Daelander och Sven-Gunnar Lidén från Equmeniakyrkan berättade att man har arbetat med
trafficking sedan 2003. Då kom en kvinna till deras kyrka på Södermalm och sökte skydd från förföljare. Det
har sedan blivit allt vanligare att flickor som råkat ut för sexhandlare söker skydd i kyrkor. De har förtroende
för kyrkan och kyrkorna är väl synliga i stadsbilden.
Equmeniakyrkan har skapat ett nätverk med medlemmar i 35 länder som alla är kontaktbara och
samarbetsvilliga. De försöker också hjälpa fattiga i länder som flickorna kommer ifrån. I projekt Moldavien
utbildar man lärare och ger mat och kläder till fattiga familjer vilket faktiskt visat sig förebygga att deras
flickor ger sig av.
Else-Marie Eriksson, aktiv i Equmeniakyrkan, berättade om sitt arbete mot trafficking i Kungsör . De har gjort
en utställning som bygger på utsatta flickors erfarenheter av trafficking. Dit inbjuds både skolungdomar och
föreningar som vill engagera sig. Vidare har de haft välbesökta seminarier om trafficking och hur man kan
hjälpa brottsoffren. Något som är så viktigt, framhöll hon eftersom man saknade någon som kan ge direkt

hjälp till dessa brottsoffer startades en Insamlingsstiftelse mot trafficking (IMT ) för 15 år sedan. De får bidrag
från många håll men behöver alltid mer för att hjälpa brottsoffren.
Avslutningsvis kom från publiken en fråga om vilken roll pornografin har i fråga om prostitution. Erfarenheter
visar att det ofta är ingången till att bli sexköpare. Dessvärre är pornografin både mer tillgänglig och mer
våldsinriktad än tidigare. Det är en jättefråga hur man ska kunna komma åt den.
Vid pennan: Åsa Murray
Mer om trafficking och kampen mot människohandel kan man ta del av i ett bildspel på OSSE-nätverkets
hemsida: ossenatverket.org.

