Är du offer för människohandel?
Människohandel är dold brottslighet. Detta innebär att det är svårt att identifiera eller upptäcka
människohandel. Vem som helst kan falla offer. Offret kan vara finländare eller utlänning, kvinna,
man eller barn.
Nedan finns en lista med frågor med hjälp av vilken du kan identifiera tecken på människohandel.

Kan du avlägsna dig från arbetsplatsen när du själv önskar?
Om du inte kan röra dig fritt, kan det vara fråga om människohandel. Friheten kan vara
begränsad på olika sätt. Förbrytaren kan exempelvis:






hålla offret fången
vara våldsam
hota offret
underkuva offret på annat sätt.

Förbrytaren kan underkuva offret på flera olika sätt. Om offret inte talar finska, kan han eller hon
inte be om hjälp. Om offret är skyldig förbrytaren pengar, kan denne tvinga offret att arbeta ända
tills skulden är återbetald. Om offret kommit till Finland utan giltiga handlingar, kan förbrytare
hota offret med att gå till polisen. Offret är alltså på något vis beroende av förbrytaren.
Har du blivit utsatt för fysiskt, psykisk eller sexuellt våld?
Offer för människohandel utsätts ofta för våld av olika slag.
Var finns ditt pass och övriga identitetsbevis?
Förbrytare lägger ibland beslag på utländska offers pass eller identitetsbevis. Offret har trots
detta rätt att få hjälp i Finland.
Är din lön förenlig med vad som föreskrivs i finländska avtal? Betalar du din arbetsgivare
för mat eller logi?
Det är inte tillåtet att betala lägre lön till utländska anställda än finländska. I Finland avgör
kollektivavtalet minimilönen som ska betalas till anställda. Lönen ska vara lika för alla anställda
som har samma arbetsuppgifter. Även om du godtagit en lägre lön, måste arbetsgivaren betala
lika mycket i lön till dig som till de finländska anställda.
Offer för människohandel får ofta för låg lön. Ibland måste de betala en stor del av lönen för hyra
eller resekostnader. Ibland tar förbrytaren betalt av offret för sådana handlingar som inte i själva
verket har utarbetats.

Bor du hemma eller på arbetsplatsen?
Offret kan kontrolleras genom att han eller hon erbjuds en bostad i arbetsgivarens lokaler. Offret
kan vara tvungen att betala oskäligt hög hyra för bostaden.
Arrangerade arbetsgivaren din resa till Finland?
Många offer för människohandel kommer till Finland på laglig väg. Arbetsgivaren ordnar
uppehållstillstånd till offret. Senare kräver arbetsgivaren dock pengar och kräver att offret ska
betala för att ha fått komma till Finland och fått arbete.
Är du rädd för att du eller någon närstående råkar illa ut om du slutar jobba för
arbetsgivaren?
Förbrytarna hotar ofta offret för människohandel och dennes familj.

