Hjälp till människohandelns offer
Om du är offer för människohandel har du rätt att få hjälp. Du får hjälp även om du saknar
uppehållstillstånd i Finland.

Hjälpsystemet för offer för människohandel
Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper offer för människohandel. Hjälpsystemet
omfattar hela Finland, men administreras av Joutseno förläggning.
Om du är offer för människohandel, ring till Joutseno förläggning. Telefonnumret till Joutseno
förläggning är 029 546 3177. Då du ringer till förläggningen sker det konfidentiellt.
De anställda ger råd och hjälper dig till att börja med per telefon Du behöver inte nödvändigtvis ta
dig till Joutseno.
Du kan exempelvis bli erbjuden







en trygg bostad
råd och hjälp i rättsliga frågor
sjukvård
tolktjänster
övrigt stöd.

Du kan inkluderas i hjälpsystemet, om man bedömer att du fallit offer för människohandel. Även
en person som inte är offer för människohandel men för ett liknande brott, kan inkluderas i
systemet.
Exempel på människohandel är grovt koppleri, ockerliknande diskriminering i arbetslivet och
ordnande av olaglig inresa.
Hjälpsystemet för offer för människohandel har publicerat en anvisning om rättsliga frågor för
offer för människohandel.

Hemkommun
Om du har en hemkommun i Finland, får du service där. Om du är i fara kan hemkommunen
hjälpa dig även om du befinner dig på en annan ort.
De som arbetar i hjälpsystemet kan hjälpa dig hitta rätt tjänster i din hemkommun.

Polisen
Om du är i fara, gå till polisen. Polisen utreder även människohandelsbrott. De som arbetar inom
hjälpsystemet för offer för människohandel kan hjälpa dig att göra en brottsanmälan. Du måste
dock inte göra en brottsanmälan genast. Du kan alltså få hjälp av hjälpsystemet innan du har
gjort en brottsanmälan.

Vem annan kan hjälpa mig?
Om du misstänker brott kan du kontakta polisen. Du behöver alltså inte vara säker på att ett brott
har inträffat. Du kan berätta om din misstanke för polisen via tjänsten nättips.
Arbetarskyddsförvaltningen hjälper dig i arbetarskyddsfrågor. Arbetarskydd innebär att
arbetsplatsen är trygg och att arbetsmiljön inte medför risker för hälsan. Du kan ta kontakt med
arbetarskyddsförvaltningen även då det finns problem med villkoren för ditt arbetsförhållande
eller arbetshälsan på arbetsplatsen.
I Finland är alla människor jämlika. Minoritetsombudsmannen främjar etniska minoriteters och
utlänningars ställning i Finland.
Minoritetsombudsmannens uppgift är även att minska och förebygga diskriminering. Dessutom
rapporterar
minoritetsombudsmannen
om
människohandelsfrågor
i
hela
Finland.
Minoritetsombudsmannen kan ge råd och hjälpa offer för människohandel att trygga sina
rättigheter.

Flera andra organisationer hjälper även offer för människohandel:
Förbundet för mödra- och skyddshem hjälper barn och familjer som behöver skydd. Ta kontakt
om någon familjemedlem är våldsam eller hotar med våld, eller du är rädd att någon ska
kidnappa dina barn.
Monika-Naiset Liitto erbjuder hjälp till invandrarkvinnor och invandrarbarn som upplevt våld.
Stödpunkten PRO hjälper sexarbetare.
Våldtäktskriscentralen Tukinainen hjälper människor som utsatts för sexuellt våld.
Föreningen för mental hälsa i Finland främjar psykisk hälsa. Föreningen för mental hälsa i
Finlands SOS-kriscenter erbjuder snabb krishjälp och kamratstöd i grupp.
Brottsofferjouren hjälper brottsoffer.

