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Till Riksdagen och Statsrådet

”Offren.för.människohandel.klarar.sällan.själva.av.att.knacka.på.vår.dörr”,.
berättar.den.överinspektör.som.ansvarar. för.människohandelsrapporte-
ringen,. i.en. intervju. för. tidningen.Rakentaja..Tyvärr,. lyckas. inte.heller.
myndigheterna.alltid.identifiera.människohandel,.ens.då.när.offret.själv.
berättar.om.det..Man.klarar.inte.nödvändigtvis.av.att.sammanföra.de.olika.
tecknen.på.hård.exploatering.och.misstänka.människohandel..All.interna-
tionell.erfarenhet.framhåller.dock,.både.av.principiella.och.praktiska.skäl,.
betydelsen.av.att.i.första.hand.fokusera.på.att.hjälpa.offret..Då.offrets.ställ-
ning.och.hennes.rättigheter.är.tryggade,.förmår.hon.och.oftast.tom.önskar.
få.stöda.polisen.i.utredningen.av.detta.allvarliga.brott..Därför.borde.redan.
en.misstanke.on.människohandel.ge.inträde.i.vårt.hjälpsystem..Varje.even-
tuellt.offer.för.människohandel.borde.även.få.rätt.till.en.tre.månaders.frist.
att.återhämta.sig..Det.är.därför.av.särskild.vikt.att.granska.hur.väl.vår.lag-
stiftning.fungerar.med.tanke.på.dess.skyddande.och.preventiva.funktioner.

Det.är.den.nationella.rapportörens.uppgift.att.analysera.och.utvärdera.hur.
lagstiftningen.och.åtgärderna.mot.människohandel.tillämpas.och.därtill.ge.
rekommendationer.för.hur.verksamheten.kunde.effektiveras..I.er.hand.har.
ni.nu.den.nationella.rapportörens.allra.första.rapport.till.Riksdagen..Rap-
porten.är.därför.särskilt.omfattande.och.betjänar.förhoppningsvis.även.ett.
mer.allmänt.behov.av.information.om.människohandel.i.Finland..I.slutet.av.
riksdagsperioden.förefaller.det.mig.att.vara.ett.passande.tillfälle.att.gran-
ska.verksamheten.även.med.framtidens.behov.i.åtanke..Jag.hoppas.att.rap-
portens.rekommendationer.på.ett.konkret.sätt.betjänar.även.detta.ändamål.

Människohandeln.hotar.offrets.hälsa.och.säkerhet.och.kränker.hennes.män-
niskovärde.och.frihet..Trots.att.det.inte.finns.tecken.på.att.denna.världs-
omspännande.brottslighet.skulle.minska,.är.varje.räddad.kvinna,.man.eller.
barn.en.framgångshistoria..Det.finns.ännu.många.möjligheter.att.bättra.på.
oss.-.lyckligtvis!

Jag. vill. här. även. uttrycka. min. stora. tacksamhet. till. min. föregånga-
re,. Johanna. Suurpää,. som. i. samarbete.med. överinspektör.Venla. Roth.
står.bakom.arbetet. för.denna. rapport,. samt. till.hela.minoritetsombuds-
mannens.personalteam.vars. stöd. i.detta.arbete. likaså.varit.oumbärligt..

I.Helsingfors.den.9.juni.2010

Minoritetsombudsman.Eva.Biaudet
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Sammanfattning

Inför.publiceringen.av.denna.rapport.har.minoritetsombudsmannen.i.drygt.
ett.års.tid.fungerat.som.nationell.rapportör.om.människohandel..Enligt.la-
gen.om.minoritetsombudsmannen.och.diskrimineringsnämnden.har.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.som.uppgift.att.följa.med.män-
niskohandel.och.med.den.förknippade.fenomen.samt.att.främja.och.över-
vaka.arbetet.mot.människohandel....Under.sitt.första.verksamhetsår.har.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.strävat.efter.att.skapa.en.hållbar.
grund.för.sin.verksamhet..Förutom.att.ha.sammanställt.denna.rapport.har.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.deltagit.i.informering.och.
utbildning.gällande.människohandel,.gett.myndigheter.och.aktörer.i.tredje.
sektorn.rekommendationer,.utlåtanden.och.rådgivning.om.människohan-
del.och.arbetet.mot.den,.deltagit.som.expert,.talare.och.observatör.i.flera.
arbetsgrupper.och.möten.gällande.människohandel.i.hemlandet.och.utom-
lands.samt.hjälpt.offer.för.människohandel......

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.är.en.oberoende.myndig-
hetsaktör,.som.strävar.efter.gott.samarbete.såväl.med.andra.myndigheter.
som.med.aktörer.i.tredje.sektorn..Rapportören.strävar.efter.att.fungera.som.
brobyggare.mellan.myndigheter.och.organisationer..Den.nationella.rappor-
tören.om.människohandel.granskar.arbetet.mot.människohandel.utgående.
från.offrets.synvinkel.och.bedömer,.hur.rättigheterna.för.människohan-
delns.offer.tillgodoses.och.hurdana.hinder.för.tillgodoseendet.av.offrens.
rättigheter.det.möjligtvis.finns.i.det.finländska.systemet...Som.måttstockar.
för.bedömningen.fungerar.internationella.avtal.och.rekommendationer..På.
så.sätt.strävar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.förbättra.
identifieringen.av.offer.för.människohandel.och.förverkligandet.av.deras.
rättigheter.samt.att.främja.brottsbekämpning.och.förebyggandet.av.män-
niskohandel...Samtidigt.strävar.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.efter.att.öka.medvetenheten.om.människohandeln.och.olika.former.
av.utnyttjande.med.anknytning.till.den.bland.dem.som.arbetar.med.män-
niskohandelns.offer.och.bland.allmänheten....

Finland.har.inom.en.kort.tid.godkänt.en.betydande.mängd.legislativa.och.
andra.åtgärder.vilkas.syfte.är.att.förebygga.människohandel,.hjälpa.och.
skydda. offer. för.människohandel. samt. att. bekämpa.människohandels-
brottslighet...Det.finländska.arbetet.mot.människohandel.bygger.i.huvud-
sak.på.tre.lagar:.strafflagen,.utlänningslagen.och.den.s.k..integreringslagen,.
som.alla.har.bearbetats.för.att.bättre.svara.mot.de.utmaningar.som.män-
niskohandeln.för.med.sig..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
anser.att.de.vidtagna.åtgärderna.klart.har.främjat.Finlands.arbete.mot.män-
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niskohandel..Mycket.återstår.ännu.att.göra.innan.arbetet.mot.människohan-
del.uppnått.sådant.inflytande.som.man.borde.kunna.vänta.sig.av.det..I.sin.
rapport.konstaterar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.den.
största.utmaningen.för.Finlands.arbete.mot.människohandel.är.identifie-
ringen.av.offer:.antingen.identifieras.offer.nödvändigtvis.inte.alls.eller.så.
identifieras.de.inte.som.offer.för.människohandel...Detta.leder.till.att.offer.
för.människohandel.inte.kommer.åt.att.åtnjuta.sina.lagenliga.rättigheter.så-
som.hjälpsystemets.tjänster,.eller.att.de.inte.blir.medvetna.om.sin.möjlighet.
att.söka.betänketid.och.uppehållstillstånd.som.offer.för.människohandel.

I. sin. första. rapport.har.den.nationella. rapportören.om.människohandel.
strävat.efter.att.utvärdera.de. tre.mest.centrala.delområdena. inom.arbe-
tet.mot.människohandel:.1).hjälpsystemet.för.människohandelns.offer,.2).
förfarandena.i.samband.med.vistelse.i.landet.och.utvisning.av.människo-
handelns.offer,.samt.3).straffprocessen.samt.tillämpning.och.tolkning.av.
straffbestämmelser.gällande.människohandel...För.att.reda.ut.hur.nämnda.
delområden.fungerar.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
samlat.in.och.analyserat.nödvändig.information.om.människohandel.och.
fenomen.förknippade.med.den.samt.om.utmaningar.gällande.arbete.mot.
människohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.sam-
lat.in.information.från.andra.myndigheter,.domstolar.och.aktörer.i.tredje.
sektorn..Sitt.skriftliga.material.har.rapportören.kompletterat.med.ett.omfat-
tande.hörande.samt.genom.att.sammankalla.till.diskussioner.och.möten.om.
frågor.gällande.människohandel...Information.har.också.inhämtats.genom.
kontakter.med.tredje.sektorn.och.myndigheter.samt.genom.att.träffa.och.
hjälpa.offer.för.människohandel..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.framför.i.sin.rapport.flera.
rekommendationer.för.främjandet.av.identifieringen.av.människohandelns.
offer.och.tillgodoseendet.av.deras.rättigheter.samt.för.effektiveringen.av.
brottsbekämpning.och.förebyggandet.av.människohandel.. . . . .En.del.av.
rekommendationerna.är.förknippade.med.förnyandet.av.förfaranden.och.
kutymer,.men.förverkligandet.av.en.del.skulle.förutsätta.parlamentarisk.
diskussion.och.lagstiftningsändringar...De.mest.centrala.rekommendatio-
nerna.hänför.sig.till.utvecklandet.av.hjälpsystemet.för.människohandelns.
offer..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.
1).man.medvetet.och.planenligt.sänker.tröskeln.för.att.komma.in.i.hjälpsys-
temet,.2).man..förtydligar.hjälpsystemets.syfte.och.målsättningar.samt.dess.
förhållande.till.förundersökning.och.straffprocess.samt.att.3).man.stärker.
rättsskyddet.och.garantierna.för.ett.sakligt.administrativt.förfarande.för.
människohandelns.offer....Den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.rekommenderar.att.också.att.straff-.och.utlänningslagen.ändras.samt.
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att.man.utvecklar.myndighetsförfarandena.för.att.förbättra.identifiering.av.
offer.och.intensifiera.brottsbekämpning....Rekommendationerna.har.sam-
manställts.i.rapportens.kapitel.om.slutsatser..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.önskar,.att.vederbörliga.instanser.inom.ett.år.efter.att.
rapporten.överlåtits..meddelar.rapportören,.vilka.åtgärder.man.inom.varje.
förvaltningsområde.vidtagit.utgående.från.rekommendationerna..
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1. Inledning

1.1. Människohandel i Finland

Människohandel.och.jämförbart.utnyttjande.betraktas.som.en.av.vår.tids.
största.utmaningar.gällande.mänskliga.rättigheter..Människohandel.är.ett.
allvarligt.brott.och.en.allvarlig.kränkning.av.individens.människovärde.
och. integritet..Människohandel.handlar.om.utnyttjande.och.kontroll.av.
en.annan.människa.och.hennes.såbarhet..Gärningsmännen.strävar.efter.
att.utnyttja.sitt.offer.sexuellt.och/eller.ekonomiskt.genom.att.utnyttja.off-
rets.skyddslösa.läge.eller.beroende.ställning.och/eller.kontrollera.denne.
på.olika.sätt:.genom.att.begränsa.offrets.rörelsefrihet.eller.valmöjligheter,.
hota,.utöva.påtryckningar,.skuldsätta.eller.utöva.psykiskt.eller.fysiskt.våld..
Största.delen.av.människohandeln.tros.hänga.samman.med.internationell.
invandring,.men.människohandel.kan.även.ske.inom.länderna..Fastän.man.
i.bästa.fall.endast.kan.ge.inexakta.uppskattningar.om.hur.många.som.fal-
lit.offer.för.människohandel.står.det.klart.att.problemet.är.mycket.stort..
Regeringskällor.och.organisationer.uppskattar.att.globalt.sett.faller.årli-
gen.mellan.en.halv.miljon.och.fyra.miljoner.offer.för.människohandel..I.
Finlands.första.handlingsplan.mot.människohandel.uppskattade.man.att.
Finland.årligen.var.transit-.och.destinationsland.för.till.och.med.hundratals.
offer.för.människohandel.

Människohandeln.har.många.ansikten..De.som.blivit.offer.för.människo-
handel.kan.utnyttjas.sexuellt.t.ex..i.form.av.prostitution.eller.i.den.övriga.
sexindustrin.och.-underhållningen,.såsom.i.pornografiproduktion..Inter-
nationell.erfarenhet.visar.att.sexuellt.utnyttjade.offer.för.människohandel.
ofta.frivilligt.rest.med.gärningsmännen.och.ursprungligen.samtyckt.till.
prostitution,.men.har.i.slutändan.blivit.utnyttjade.efter.att.de.anlänt.till.de-
stinationslandet..Utnyttjandet.av.offren.kan.även.vara.arbetsrelaterat:.off-
rens.arbetskraft.kan.exploateras.genom.att.försätta.dem.i.ett.skuldförhål-
lande.eller.genom.att.utnyttja.offrets.skuldsättning,.genom.att.betala.ut.för.
låg.lön.till.offren,.låta.dem.göra.orimligt.långa.arbetsdagar.utan.särskild.
ersättning,.försumma.deras.rätt.till.semester.eller.tvinga.dem.att.leva.och.
bo.i.undermåliga.förhållanden..Människohandel.kan.också.innebära.handel.
med.organ.och.mänskliga.vävnader.för.ekonomisk.vinning,.tvångsäkten-
skap,.adoptionshandel.och.skuldslaveri..Människohandelns.offer.är.kvin-
nor,.barn.och.män..Enligt.den.bedömning.som.framlagts.av.FN:s.Kontor.
för.narkotikakontroll.och.förebyggande.av.brott.(UNODC).är.10.procent.
av.offren.för.människohandel.i.Europa.barn..Denna.beräkning.har.dock.
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stigit.från.år.till.år,.vilket.även.kan.vara.ett.uttryck.för.att.kännedomen.om.
människohandeln.som.fenomen.har.ökat.1

I.Finland.förekommer.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.i.prostitu-
tion.och.i.organiserat.koppleri.samt.i.många.arbetskraftsintensiva.sektorer.
på.arbetsmarknaden.och.sektorer.där.användningen.av.utländsk.arbetskraft.
är.utbredd..De.sektorer.där.det.kan.förekomma.människohandel.och.relate-
rat.utnyttjande.av.arbetskraft.omfattar.åtminstone.byggnads-,.restaurang-,.
städ-.och.trädgårdsbranschen.samt.bärplockning..Även.inom.tiggeriet.kan.
det.förekomma.människohandel.och.påtvingat.tiggeri,.och.inte.heller.män-
niskohandel.i.äktenskapssyfte.är.omöjligt.i.Finland..Kvinnor.som.kommit.
till.Finland.i.äktenskapssyfte.löper.åtminstone.risk.att.bli.offer.för.männis-
kohandel,.eftersom.de.kan.vara.beroende.av.sin.make.och.deras.integrering.
i.det.finländska.samhället.har.varit.mindre.framgångsrik..Bland.annat.kan.
även.au.pairer,.utländska.studerande.och.asylsökande.höra.till.riskgruppen.
för.människohandel.och.relaterat.utnyttjande..Intern.människohandel.och.
finländska.offer.är.också.möjligt..Handel.med.organ.och.mänskliga.vävna-
der.har.inte.hittills.påträffats.i.Finland..

Förutom.att.Finland.är.ett.destinationsland.för.människohandeln.är.det.san-
nolikt.även.ett.transitland..På.grund.av.bristen.på.bevis.som.talar.för.en.ex-
ploateringsavsikt.är.det.dock.mycket.svårt.att.identifiera.eventuella.transit-
fall.som.människohandel..Av.denna.anledning.kan.de.påträffade.transitfall.
där.misstanke.har.väckts.hos.myndigheterna.om.potentiell.människohandel.
bli.behandlade.t.ex..som.ordnande.av.olaglig.inresa,.riksgränsbrott.och.för-
falskning..Även.om.syftet.med.denna.rapport.inte.är.att.ge.en.heltäckande.
beskrivning.av.ordnandet.av.olaglig.inresa.kan.man.med.stöd.av.ett.tiotal.
domstolsavgöranden.och.tillhörande.förundersökningsmaterial.om.grovt.
ordnande.av.olaglig.inresa.preliminärt.konstatera.att.i.största.delen.av.de.
fall.av.ordnande.av.olaglig.inresa.som.kommit.till.myndigheternas.känne-
dom.kommer.offren.från.Asien..Finland.är.ofta.transitland.för.smuggling.
till.övriga.Västeuropa..Det.verkar.vara.vanligt.att.föremålen.för.ordnandet.
är.unga.kvinnor.och.män,.vars.avsikt.har.varit.att.resa.från.sitt.eget.land.
till.ett.bättre.liv.och.uppehälle..De.har.i.allmänhet.betalat.ansenliga.pen-
ningsummor.för.resan.i.förhållande.till.deras.inkomster,.och.de.har.samlat.
ihop.dessa.resurser.t.ex..genom.att.sälja.sitt.hem.eller.låna.pengar.från.släk-
tingar..Offren.för.grovt.ordnande.av.olaglig.inresa.är.ofta.helt.beroende.av.
smugglaren.eftersom.de.inte.behärskar.språket..Av.domstolsavgörandena.
och.förundersökningsmaterialet.gällande.fallen.framgår.att.de.insmugglade.
invandrarna.ofta.inte.känt.till.resrutten,.researrangörerna.eller.resans.mål.

1. UNODC,.Trafficking.in.Persons:.Analysis.on.Europe.(2009),.s..20-21..
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Insmugglade.invandrare.har.ofta.rest.frivilligt,.men.de.kan.ha.utsatts.för.
hot.och.blivit.vilseledda.under.resan..På.grund.av.den.långa.resan.och.de.
förfalskade.dokumenten.är.de.ofta.svårt.skuldsatta,.och.en.del.av.dem.har.
för.avsikt.att.betala.tillbaka.skulderna.de.ådragit.sig.först.efter.att.de.nått.
slutdestinationen..Många.insmugglade.invandrare.litar.på.att.de.snabbt.ska.
hitta.ett.välbetalt.arbete.i.destinationslandet,.och.de.hoppas.så.småningom.
kunna.återbetala.sin.skuld.och.försörja.sin.familj.i.hemlandet..Insmugg-
lade.invandrare.har.under.resans.gång.ofta.beordrats.att.ge.ifrån.sig.sina.
resedokument.och.med.hot.beordrats.att.inte.berätta.om.researrangören.
för.myndigheterna..Förutsättningarna.för.att.utnyttja.offrens.skyddslösa.
läge.och.beroende.ställning.är.i.vissa.fall. tydligt.synbara,.men.i.förun-
dersökningar.och.inför.domstol.är.det.svårt.att.bedöma.hur.resan.slutar..
Att.påvisa.exploateringsavsikten.i.eventuella.transitsituationer.är.mycket.
besvärligt,.men.det.är.viktigt.att.inse.att.även.försök.till.människohandel.
är.ett.straffbart.brott.2

Även. när.Finland. är. destinationsland. för.människohandeln. har. arbetet.
mot.människohandel.visat.sig.vara.en.utmaning..Få.av.människohandelns.
offer. identifieras,.och.människohandel.är.en.sällsynt.brottsrubricering.i.
förundersökningen.och.vid.domstolar.såväl.i.Finland.som.i.många.andra.
länder..Internationellt.sett.anses.en.av.de.viktigaste.anledningarna.till.det.
ringa.antalet.identifierade.offer.och.fall.av.människohandel.som.behandlas.
i.domstol.vara.att.den.folkrättsliga.definitionen.av.människohandel.och.
dess.nationella.tillämpningar.är.svåra.att.omsätta.och.tolka.i.praktiken..Å.
andra.sidan.anses.orsaken.vara.att.människohandel.fortfarande.förväxlas.
med.dess.närliggande.fenomen.och.att.offren.snarare.behandlas.som.ille-
gala.eller.insmugglade.invandrare,.prostituerade.eller.illegala.arbetare.än.
som.utnyttjade.offer.för.människohandel..Det.är.skäl.att.framhålla.att.de.
fall.som.kommit.till.myndigheternas.kännedom.och.som.identifierats.som.
människohandel.sannolikt.endast.är.en.bråkdel.av.hela.fenomenet..

I.Finland.har.myndigheter.och.aktörer.inom.tredje.sektorn.sammanlagt.
lyckats.identifiera.endast.några.tiotals.offer.så.länge.hjälpsystemet.funnits..
I.Finland.identifieras.i.synnerhet.få.offer.för.människohandel.som.utnytt-
jas.inom.prostitution.i.jämförelse.med.resten.av.världen..Även.antalet.fall.
av.människohandel.som.går.vidare.till.domstol.är.marginellt..Tills.vidare.
har.endast.fyra.fall.med.brottsrubriceringen.människohandel.gått.vidare.
till.domstol,.varav.tre.har.gällt.sexuellt.och.ett.arbetsrelaterat.utnyttjande..
Antalet.brott.som.påminner.om.människohandel.eller.s.k..”brott.med.drag.
2. I.regeringens.proposition.fastslås.gällande.människohandel.att.”[d]et.krävs.inte.att.personen.i.

fråga.blivit.föremål.för.t.ex..sexuellt.utnyttjande.eller.tvångsarbete.för.att.rekvisitet.skall.bli.
uppfyllt..Det.räcker.att.gärningsmannen.har.haft.för.avsikt.att.göra.personen.till.föremål.för.
dessa.förhållanden.”.RP.34/2004.
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av.människohandel”.har.ökat.märkbart..Som.brott.med.drag.av.människo-
handel.räknas.grovt.koppleri,.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.
och.grovt.ordnande.av.olaglig.inresa..

Många.omständigheter.inverkar.på.antalet.identifierade.offer..För.det.för-
sta.är.människohandel.dold.brottslighet..Såväl.gärningsmännen.som.offren.
strävar.efter.att.hålla.sig.gömda.för.myndigheterna..Offren.är.ofta.rädda.
för.gärningsmännens.hämndaktioner.och.är.misstroget.inställda.till.myn-
digheterna..Offren.vill.heller.inte.nödvändigtvis.anta.identiteten.som.offer.
för.människohandel,.eftersom.de.är.rädda.för.att.den.ska.stämpla.dem.och.
dra.skam.över.dem.själva.och.deras.familj..Tröskeln.att.vända.sig.till.myn-
digheterna.kan.vara.mycket.hög,.eftersom.ersättningen.som.de.får.för.sitt.
arbete.eller.sina.tjänster.i.Finland.trots.allt.är.högre.än.vad.de.skulle.tjäna.
i.sitt.hemland..Ibland.har.offren.själva.deltagit.i.kriminell.eller.i.samhäl-
let.oönskad.aktivitet,.och.är.av.den.anledningen.rädda.för.att.bli.straffade.
eller.exempelvis.utvisas.från. landet..Det.är.svårt.att.hitta.offer.som.ut-
nyttjats.sexuellt.eftersom.de.säljer.sexuella.tjänster.i.samhällets.marginal,.
rädda.för.att.själva.råka.ut.för.brottsbekämpningsåtgärder.om.de.avslöjas.
som.prostituerade..Arbetsrelaterad.människohandel.är.svår.att.identifiera.
eftersom.gärningsmännen.strävar.efter.att.hålla.utnyttjandet.dolt.för.till-
synsmyndigheterna..Även.kontakten.med.fackförbunden.begränsas,.vilket.
ytterligare.försvårar.blottläggandet.av.verksamheten..Gärningsmännens.
hot.om.våld.mot.sina.offer.och.deras.anhöriga.hindrar.effektivt.offren.från.
att.kontakta.myndigheterna.eller.andra.parter.som.erbjuder.hjälp..Tröskeln.
att.söka.hjälp.är.hög.även.av.den.anledningen.att.offren.inte.känner.till.sina.
rättigheter.eller.tror.att.de.inte.kan.eller.vågar.yrka.på.dessa,.i.och.med.att.
gärningsmännen.ofta.är.anhöriga,.bekanta.eller.vänner.till.offret..Offren.
kan.uppleva.att.de.står.i.tacksamhetsskuld.till.gärningsmännen..

Utöver.dessa.praktiska.utmaningar.försvåras.identifieringen.av.offren.av.
hur.man.ser.på.människohandel.och.vem.som.anses.vara.offret.för.den..
Innan.år.2000.då.Förenta.Nationerna.antog.tilläggsprotokollet.om.förebyg-
gande,.bekämpande.och.bestraffande.av.handel.med.människor,.särskilt.
kvinnor.och.barn.(FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel).fanns.ingen.
gemensam,.folkrättslig.definition.av.människohandel..Detta.anses.generellt.
som.den.viktigaste.anledningen.till.varför.tidigare.överenskomna.folkrätts-
liga.instrument.mot.människohandel.misslyckades..Överenskommelsen.om.
en.gemensam.definition.kan.betraktas.som.det.viktigaste.resultatet.av.FN:s.
tilläggsprotokoll.om.människohandel..Definitionen.har.senare.antagits.som.
grund.för.flera.andra.internationella.och.regionala.rättsliga.instrument.mot.
människohandel..Enligt.denna.definition.ska.medlemsstaterna.kriminali-
sera.människohandel,.och.detta.straffrättsliga.rekvisit.utgör.ofta.en.grund.
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även.för.andra.nationella.åtgärder.mot.människohandel,.såsom.hjälpsyste-
mets.verksamhet.och.tillämpningen.av.utländsk.lagstiftning..

I.artikel.3.a.i.tilläggsprotokollet.definieras.”människohandel”.som.rekry-
tering,.transport,.överföring,.hysande.eller.mottagande.av.personer.genom.
hot.om.eller.bruk.av.våld.eller.andra.former.av.tvång,.bortförande,.bedrä-
geri,.vilseledande,.maktmissbruk.eller.missbruk.av.en.persons.utsatta.belä-
genhet.eller.givande.eller.mottagande.av.betalning.eller.förmåner.för.att.er-
hålla.samtycke.från.en.person.som.har.kontroll.över.en.annan.person.i.syfte.
att.utnyttja.denna.person..Med.utnyttjande.avses.åtminstone.utnyttjande.av.
andras.prostitution.eller.andra.former.av.sexuellt.utnyttjande,.tvångsarbete.
eller.tvångstjänst,.slaveri.eller.med.slaveri.jämförbara.bruk.och.sedvänjor,.
träldom.eller.avlägsnande.av.organ..Om.någon.metod.som.nämnts.i.artikel.
3.a.har.använts.för.att.erhålla.offrets.samtycke,.har.detta.samtycke.ingen.
betydelse..Rekrytering,.transport,.överföring,.hysande.eller.mottagande.av.
barn.i.syfte.att.utnyttja.anses.alltid.som.människohandel,.fastän.metoderna.
i.3.a.inte.använts..Med.barn.avses.person.under.18.år.

Komplexiteten.och.svårbegripligheten.hos.definitionen.av.människohandel.
har.orsakat.problem.vid.tillämpning.och.tolkning.i.många.länder..Frågan.
vad.människohandel.är.skapar.fortfarande.svårigheter.för.de.brottsbekäm-
pande.myndigheterna.och.andra.aktörer.som.arbetar.mot.människohandel..
På.internationell.nivå.har.rapporterats.att.brottslighet.som.definitionsmäs-
sigt.innehåller.drag.av.människohandel.ofta.utreds,.åtalas.och.döms.som.
ett.närliggande.brott.till.människohandel,.såsom.koppleri,.arbetsbrott.och.
människosmuggling,.som.i.Finland.har.kriminaliserats.som.ordnande.av.
olaglig.inresa..Samma.problem.verkar.finnas.i.Finland..Trots.den.breda.
folkrättsliga.definitionen.ser.man. i.dagsläget. i.Finland.människohandel.
som.ett.relativt.smalt.område..Som.offer.för.både.den.prostitutions-.och.
den.arbetsrelaterade.människohandeln.anses.endast.tämligen.uppenbara.of-
fer,.fastän.människohandel.enligt.den.folkrättsliga.definitionen.och.straff-
bestämmelserna.i.Finlands.strafflag.inte.måste.omfatta.fysiskt.våld.eller.
vilseledande.angående.arbetets.natur..Den.senaste.människohandelsdomen.
i.Helsingfors.hovrätt.uppvisade.dock.en.ändrad.tolkning.i.riktning.mot.
den.folkrättsliga.definitionen,.men.fortfarande.kan.man.märka.att.en.del.
av.sådan.verksamhet.som.per.definition.anses.som.människohandel.utreds,.
åtalas.och.döms.som.ett.närliggande.brott.till.människohandel..Männis-
kohandel.kan.således.förekomma.i.Finland.i.en.större.utsträckning.än.vad.
man.hittills.har.kunnat.identifiera..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.den.överlägset.
största.utmaningen.för.arbetet.mot.människohandel.i.Finland.är.att.iden-
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tifiera.människohandelns.offer..Såväl.inom.prostitution.som.i.arbetslivet.
kan.man.märka.sådant.utnyttjande.som.man.enligt.den.folkrättsliga.defi-
nitionen.kunde.kalla.för.människohandel..Följderna.av.den.pågående.eko-
nomiska.recessionen.kan.ses. i.att.människohandeln.och.dess.relaterade.
exploateringsfenomen.ökar.även.i.Finland..Om.detta.vittnar.exempelvis.det.
att.nya.nationaliteter.dyker.upp.i.prostitutions-.och.koppleriverksamheten.
samt.att.utländska.prostituerade.överförs.från.ett.land.till.ett.annat.i.en.allt.
mer.accelererande.takt..Exempelvis.kan.användningen.av.arbetsförmed-
lingsföretag.och.underleverantörer.öka.risken.för.utnyttjandet.i.arbetslivet..
Under.recessionen.bör.man.i.Finland.även.förbereda.sig.på.en.kommande.
uppgångsperiod.och.eventuellt.ett.ökande.behov.av.utländsk.arbetskraft.
samt.sträva.efter.att.hitta.metoder.med.vilka.man.kan.förebygga.och.be-
kämpa.människohandeln.och.dess.relaterade.utnyttjande.mer.effektivt.än.
i.nuläget...

Adekvat.identifiering.är.avgörande.för.människohandelns.offer..Om.män-
niskohandelns.offer.inte.identifieras.kan.deras.lagenliga.rätt.till.hjälp.och.
skydd.inte.tillgodoses..Oidentifierade.offer.söker.sig.inte.till.det.för.dem.
inrättade.hjälpsystemet.och.blir.inte.delaktiga.i.någon.annan.av.sina.rät-
tigheter,.såsom.sin.möjlighet.som.offer.för.människohandel.att.få.stanna.
i.landet..Avsaknaden.av.identifiering.kan.leda.till.att.offren.straffas.för.
delaktighet.i.illegal.verksamhet.eller.exempelvis.för.olaglig.inresa..Det.kan.
även.leda.till.att.offret.för.människohandel.utvisas.ur.landet,.fortsätter.att.
utnyttjas.och/eller.faller.offer.igen..I.sin.första.rapport.har.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.för.avsikt.att.granska.arbetet.mot.männis-
kohandel.i.Finland.från.perspektivet.huruvida.man.identifierar.människo-
handelns.offer.och.tillgodoser.deras.rättigheter..Bristerna.i.identifieringen.
av.offren.återspeglas.även.i.framgången.för.brottsförebyggandet.och.det.
övriga.arbetet.mot.människohandel..

1.2. Den nationella människohandelsrapportörens befogenheter och 
uppgifter samt verksamheten under det första rapporteringsåret

1.2.1. Lagstiftningens ramar och resurser

Minoritetsombudsmannen.har.sedan.början.av.2009.tjänstgjort.som.den.
nationella.rapportören.om.människohandel..Ändringarna.i.lagen.om.mi-
noritetsombudsmannen.och.diskrimineringsnämnden.(660/2001.och.lag-
ändringen.1109/2008).om.att.minoritetsombudsmannen.ska.vara.nationell.
rapportör.om.människohandel.bygger.på.en.preciserad.handlingsplan.mot.
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människohandel.som.statsrådet.antog.i.juni.2008.där.statsrådet.utser.mino-
ritetsombudsmannen.till.ansvarig.nationell.rapportör.om.människohandel..
Flera.internationella.överenskommelser.rekommenderar.att.en.oberoende.
rapportör.om.människohandel.utses,.t.ex..Europarådets.konvention.om.åt-
gärder.mot.människohandel.som.antogs.2005.och.vars.nationella.antagande.
förbereds.som.bäst..Även.Organisationen.för.säkerhet.och.samarbete.i.Eu-
ropa.(OSSE).samt.Europeiska.unionen.rekommenderar.att.stater.inrättar.en.
nationell.rapportör.om.människohandel.eller.motsvarande.mekanism.för.
att.samla.in.och.analysera.information.om.människohandel.samt.övervaka.
arbetet.mot.människohandel..Motsvarande.självständiga.och.oberoende.na-
tionella.rapportörer.om.människohandel.finns.förutom.i.Finland.endast.i.
Nederländerna,.där.rapportören.redan.varit.verksam.i.tio.år..

I.förarbetet.med.lagändringen.gällande.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.(RP.193/2008).anses.det.nödvändigt.att.utse.en.nationell.rap-
portör.om.människohandel.för.en.oberoende.granskning.av.åtgärder.mot.
människohandel.och.för.upprätthållandet.av.internationella.kontakter..Mi-
noritetsombudsmannen.anses.lämplig.för.detta.uppdrag,.eftersom.denne.
är.en.oberoende.myndighet.med.omfattande.rättigheter.att.få.uppgifter..I.
förarbetet.anses.minoritetsombudsmannen.ha.en.tillräckligt.stark.ställning.
för.att.komma.med.nationella.förslag.och.rekommendationer..I.förarbetet.
preciseras.att.den.nationella.rapportören.om.människohandel.följer.upp.ar-
betet.mot.människohandel,.tar.ställning.till.de.brister.denne.upptäcker.och.
ger.råd.till.personer.som.arbetar.med.människohandel.för.att.främja.arbetet.
mot.människohandeln.och.förbättra.offrens.rättigheter.och.ställning..Lagen.
om.att.minoritetsombudsmannen.ska.vara.nationell.rapportör.om.männis-
kohandel.trädde.i.kraft.den.1.januari.2009..Enligt.2.§.ska.minoritetsom-
budsmannen.som.nationell.rapportör.om.människohandel:

•. ge.akt.på.fenomen.med.anknytning.till.människohandel,.iaktta.hur.
internationella.förpliktelser.uppfylls.och.hur.den.nationella.lagstift-
ningen.fungerar,

•. lägga.fram.förslag.och.rekommendationer.och.yttra.sig.och.ge.råd.
om.verksamheten.mot.människohandel.och.tillgodoseendet.av.off-
rens.rättigheter.samt

•. hålla.kontakt.med.internationella.organisationer.i.frågor.som.gäller.
människohandel.

Minoritetsombudsmannen.eller.en.underlydande.tjänsteman.kan.även.bistå.
ett.eventuellt.offer.för.människohandel.då.det.gäller.att.trygga.dennes.rät-
tigheter.eller.skaffa.honom.eller.henne.rättshjälp,.om.minoritetsombuds-
mannen.anser.att.ärendet.är.av.avsevärd.betydelse.för.rättigheterna.för.ett.
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eventuellt.offer.för.människohandel..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.enligt.lagen.en.bred.
befattningsbeskrivning..Till.dennes.befogenheter.hör.människohandel.och.
relaterade.fenomen..Lagstiftaren.har.sannolikt.funnit.det.viktigt.att.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.omfattande.kan.följa.upp.ex-
ploateringsfenomen.utan.att.begränsa.sin.verksamhet.endast.till.männis-
kohandel.redan.på.grund.av.definitionsmässiga.oklarheter..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.samlar.in.och.analyserar.information.från.
myndigheter.och.under.vissa.förutsättningar.även.från.medborgarorganisa-
tioner.och.producenter.av.tjänster.eller.stödåtgärder.för.personer.som.fallit.
offer.för.människohandel..Rapportören.följer.även.upp.hur.internationella.
skyldigheter.gällande.människohandel.genomförs.och.hur.den.nationella.
lagstiftningen.fungerar.samt.upprätthåller.kontakterna.till.internationella.
organisationer.och.samarbetsorgan.i.frågor.angående.människohandel.och.
samarbetar.med.kontrollmyndigheter.och.-organisationer.för.internationel-
la.överenskommelser.gällande.människohandel..Det.synliga.resultatet.av.
detta.uppföljningsarbete.är.en.årlig.rapport.om.människohandel.och.relate-
rade.fenomen,.som.den.nationella.rapportören.om.människohandel.enligt.
2.a.§.i.lagen.om.minoritetsombudsmannen.och.diskrimineringsnämnden.
överlämnar.till.statsrådet.en.gång.per.år.och.vart.fjärde.år.till.riksdagen..

Enligt.7.§.i.ovannämnda.lag.har.minoritetsombudsmannen.som.nationell.
rapportör.om.människohandel.rätt.att.utan.hinder.av.sekretessbestämmel-
ser.få.uppgifter.förutom.av.myndigheter.också.av.dem.som.producerar.
tjänster.eller.stödåtgärder.för.offer.för.människohandel.och.av.medborgar-
organisationer.som.får.statsunderstöd.för.åtgärder.mot.människohandel..
Personuppgifter.om.ett.enskilt.offer.har.minoritetsombudsmannen.rätt.att.
få.endast.om.uppgifterna.är.nödvändiga.för.att.sköta.åliggandena.som.rap-
portör..Rätten.att.få.information.från.medborgarorganisationer.är.en.ut-
vidgning.av.minoritetsombudsmannens.tidigare.befogenheter..Rätten.att.få.
information.från.de.medborgarorganisationer.som.deltar.i.arbetet.mot.män-
niskohandel.är.nödvändig,.eftersom.medborgarorganisationerna.enligt.in-
ternationell.erfarenhet.även.har.en.mycket.central.roll.i.identifieringen.och.
hjälpen.av.offer.för.mänskohandel..Utan.informationen.från.medborgaror-
ganisationerna.uppstår.luckor.i.rapportörens.arbete.som.således.mister.sin.
verkningsfullhet..Rapportören.är.naturligtvis.skyldig.att.hantera.sekretess-
belagda.uppgifter.på.ett.sådant.sätt.som.sekretessföreskrifterna.förutsätter..

Under.sitt.första.verksamhetsår.har.rapportören.valt.att.fokusera.på.att.byg-
ga.upp.samarbetsrelationer.och.trygga.informationsåtkomsten..Fastän.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.har.lagenlig.rätt.att.även.erhålla.
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sekretessbelagd.information,.har.rapportören.blivit.tvungen.att.med.en.del.
myndigheter.föra.flera.diskussioner.i.frågan.och.försäkra.aktörer.om.sin.
lagenliga.rätt.till.dessa.uppgifter..Med.en.del.myndigheter.har.saken.gått.
framåt,.men.situationen.är.fortfarande.inte.tillfredsställande.och.diskus-
sionerna.kring.informationsåtkomsten.måste.fortsätta..Tillgång.till.en.bred.
och.aktuell.information.är.en.förutsättning.för.att.den.nationella.rapportö-
ren.om.människohandel.ska.kunna.sköta.sitt.uppdrag.på.ett.ändamålsenligt.
sätt..Det.står.klart.att.tillgången.på.information.direkt.inverkar.på.rappor-
törens.möjligheter.att.tillföra.det.nationella.arbetet.mot.människohandel.ett.
sådant.mervärde.som.förväntas.av.denne.i.internationella.handlingar.och.
nationell.lagstiftning..

Rapportörens.oberoende.är.oumbärligt.för.att.denne.ska.kunna.fullgöra.
sina.åligganden..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.måste.i.
sin.verksamhet.vara.en.trovärdig,.sakkunnig.och.tillförlitlig.part,.som.såväl.
myndigheter.som.aktörer.i.tredje.sektorn.utan.besvär.kan.kontakta.vid.be-
hov.för.råd,.instruktioner.eller.hjälp.i.allmänna.frågor.angående.människo-
handel.eller.arbetet.mot.människohandeln.eller.i.ärenden.gällande.enskilda.
offer..Rapportören.strävar.efter.att.hålla.tröskeln.låg.för.att.ta.kontakt.för.
att.främja.identifieringen.av.offren.och.hänvisandet.till.hjälpsystemet.samt.
annat.arbete.mot.människohandel..Fastän.den.nationella.rapportören.om.
människohandel.administrativt.tillhör.inrikesministeriet,.är.det.viktigt.att.
rapportören.bevarar.sin.oberoende.roll.i.förhållande.till.parterna.i.minis-
teriets.förvaltningsområde..Detta.oberoende.avspeglas.även.i.att.rappor-
tören.inte.är.medlem.i.styrgruppen.för.den.preciserade.handlingsplanen.
mot.människohandel,.som.sammanträder.vid.inrikesministeriet.i.syfte.att.
samordna.arbetet.mot.människohandel.med.de.olika.aktörerna..Rapportö-
ren.deltar.i.mötena.som.en.utomstående.observatör,.varvid.rapportören.har.
möjlighet.att.även.följa.styrgruppens.arbete.och.komma.med.förslag.för.att.
främja.detta..Rapportören.kan.i.den.mån.denne.anser.nödvändig.även.delta.
som.observatör.vid.styrgruppens.underarbetsgruppers.möten..Rapportören.
har.även.deltagit.i.den.av.styrgruppen.utnämnda.arbetsgruppen.för.kom-
munikation.och.utbildnings.möten,.och.deltar.under.2010.som.utbildare.
i.den.riksomfattande.utbildningen.om.människohandel.som.underarbets-
gruppen.har.organiserat...

I.den.preciserade.handlingsplanen.förutsatte.statsrådet.att.inrikesministe-
riet.i.samband.med.utnämningen.av.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.utöver.de.nödvändiga.författningsändringarna.tillgodoser.de.
övriga.behov.som.ordnandet.av.verksamheten.förutsätter,.så.att.minoritets-
ombudsmannen.har.tillräckliga.resurser.för.att.kunna.fullgöra.sina.upp-
gifter.som.rapportör..För.de.löpande.kostnader.som.rapporteringsuppgif-
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ten.medför.anslog.inrikesministeriet.maximalt.15.000.euro.för.det.första.
verksamhetsåret..Kostnaderna.för.endast.översättning.och.tryckning.av.de.
lagstadgade.årsrapporterna.överskrider.verksamhetsanslagen.för.rapporte-
ringsuppgiften..Även.de.personalresurser.som.anslagits.för.rapporteringen.
har.visat.sig.vara.otillräckliga..För.den.nya.uppgiften.inrättades.en.ny.tjänst.
som.överinspektör.vid.minoritetsombudsmannens.kontor.som.tillsattes.i.
februari.2009..Under.det.första.verksamhetsåret.har.det.framgått.att.förbe-
redandet.av.den.årliga.rapporten.parallellt.med.de.löpande.ärendena.kräver.
mer.än.en.persons.arbetsinsats..Vid.sidan.av.utarbetandet.av.den.egentliga.
rapporten.deltar.rapportören.i.utbildning.och.information.om.människo-
handel.för.myndigheter.och.övriga.parter.inom.människohandelsfrågor..
Dessutom.bistår.rapportören.offer.för.människohandel.samt.strävar.efter.
att.ställa.sin.expertis.till.förfogande.för.olika.parter,.exempelvis.genom.att.
tillhanda.myndigheter.och.aktörer.inom.tredje.sektorn.råd.och.instruktio-
ner..Det.internationella.samarbetet.kräver.även.åtskillig.tid.liksom.även.
utvecklingen.av.mandatets.verkställande..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.kommer.således.i.fortsättningen.behöva.mer.arbetskraft.
för.att.rapporteringen.ska.kunna.skapa.ett.sådant.mervärde.som.förväntas.
av.den...

1.2.2. Verksamheten under det första rapporteringsåret

Minoritetsombudsmannen.har.inlett.sitt.uppdrag.som.nationell.rapportör.
om.människohandel.med.att.samla.in.och.analysera.nödvändig.information.
om.människohandel,.relaterade.fenomen.och.problemområden.i.arbetet.mot.
människohandel..Information.har.inhämtats.från.myndigheter,.medborgar-
organisationer,.arbetsmarknadsorganisationer.och.domstolar..På.basis.av.
den.insamlade.informationen.har.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.kunnat.göra.en.lägesanalys.angående.arbetet.mot.människohandel.
och.tillgodoseendet.av.offrens.rättigheter.i.Finland..

Under.sitt.första.verksamhetsår.har.den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.identifierat.tre.centrala.delområden.i.arbetet.mot.människohandel.
i.Finland.som.denne.fäst.särskild.uppmärksamhet.vid.och.som.alla.spelar.
en.väsentlig.roll.när.det.gäller.att.identifiera.offren.för.människohandel.och.
att.tillgodose.deras.rättigheter.samt.i.det.övriga.arbetet.mot.människohan-
deln..Dessa.tre.delområden.är.1).hjälpen.till.offer.för.människohandel.och.
hjälpsystemets.funktion,.2).processerna.för.att.bevilja.uppehållstillstånd.
eller.avlägsna.offer.för.människohandel.ur.landet,.samt.3).straffproces-
sen.och.tillämpningen.och.tolkningen.av.straffbestämmelser.som.rör.män-
niskohandel..Det.är.klart.att.arbetet.mot.människohandel.är.en.betydligt.
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bredare.helhet.än.dessa.tre.delområden.som.omfattar.bl.a..utvecklingssam-
arbetet.och.samarbetet.i.närområdet.för.att.förebygga.människohandel..Ett.
djupgående.engagemang.i.de.övriga.delområdena.har.dock.inte.varit.möj-
ligt.under.det.första.verksamhetsåret.pga..de.begränsade.resurserna..

För.att.få.reda.på.hur.de.tre.delområdena.fungerar.bad.rapportören.myn-
digheter.och.domstolar.om.material.om.hur.hjälpsystemet.fungerar,.hur.
bestämmelserna.om.uppehållstillstånd.tillämpas,.på.vilka.grunder.utlän-
ningar.återsänds.och.hur.straffbestämmelserna. tillämpas.när.det.gäller.
människohandel.och.relaterade.exploateringsfenomen..Rapportören.bad.
flyktingförläggningarna.i.Uleåborg.och.Joutseno,.som.ansvarar.för.hjälp-
systemet.för.offer.för.människohandel,.om.besluten.angående.klienternas.
antagning.till.och.avlägsnande.ur.hjälpsystemet.samt.de.yrkesövergripande.
bedömningsgruppernas.protokoll,.med.vilka.rapportören.har.strävat.efter.
att.bedöma.bl.a..kriterierna.för.antagningen.till.hjälpsystemet.och.dess.rätt-
skyddsgarantier..Rapportören.har.även.bett.om.några.framställningar.till.
hjälpsystemet.gällande.offren.för.påseende..

För.att.utvärdera.hur.utlänningslagstiftningen.tillämpas,.bad.rapportören.
Migrationsverket.om.beslut.gällande.sådana.uppehållstillstånd.där.männis-
kohandel.åberopats..Utöver.det.speciella.uppehållstillståndet.för.offer.för.
människohandel.ville.rapportören.även.kartlägga.beviljandet.av.tillstånd.
på.andra.grunder.som.kan.komma.på.fråga.för.offer.för.människohandel..
Rapportören.analyserade.även.beviljandet.av.betänketid..

För.att.belysa.eventuella.problem.vid.identifieringen.av.offren.för.män-
niskohandel.utredde.rapportören.närmare.även.avvisningar.som.gjorts.på.
grundval.av.förordningen.om.bestämmandet.av.den.ansvariga.staten.ge-
nom.att.gå.igenom.besluten.som.fattats.under.2009.(till.slutet.av.augusti).
och.andra.dokumentmaterial.i.den.mån.besluten.berört.minderåriga.eller.
kvinnor.under.35.år.som.avvisats.till.Grekland.eller.Italien..Rapportören.
bad.även.utlänningspolisen.i.Helsingfors.om.avvisningsbeslut.från.2007,.
2008.och.2009.(till.slutet.av.augusti).där.avvisningsgrunden.var.misstanke.
om.försäljning.av.sexuella.tjänster..Syftet.var.att.med.hjälp.av.avvisnings-
besluten.reda.ut.hur.väl.man.identifierar.eventuella.offer.för.människohan-
del.och.hur.man.reagerar.på.eventuella.hänvisningar.till.människohandel.
i.beslutsprocessen..Tillämpningen.av.den.senare.avvisningsgrunden.och.
identifieringen.av.eventuella.offer.för.människohandel.i.denna.process.pre-
ciserade.rapportören.genom.att.till.Migrationsverket,.Gränsbevakningsvä-
sendets.stab.och.polisen.i.Helsingfors.skicka.en.begäran.om.utredning..

För.att.få.en.överblick.över.rättspraxis,.straffprocessen.samt.tillämpningen.
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och. tolkningen.av.brottsbeskrivningen.av.människohandel. analyserade.
rapportören.domstolsbeslut.och. relaterade. förundersökningshandlingar..
Utöver.mål.som.var.klara.fall.av.människohandel.utredde.rapportören.även.
hur.strafflagen.tillämpades.i.mål.som.hade.nära.kopplingar.till.människo-
handel..Företeelser.av.denna.typ.anses.vara.koppleri.och.ockerliknande.
diskriminering.i.arbetslivet..Ordnande.av.olaglig.inresa.har.pga..de.begrän-
sade.resurserna.uteslutits.ur.den.nationella.rapportören.om.människohan-
dels.första.rapport..

Eftersom.det.finns.så.få.domstols-.och.förundersökningsunderlag.om.ar-
betsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.arbetskraft,.an-
såg.rapportören.att.en.närmare.utredning.av.olika.utnyttjandesituationer.i.
arbetslivet.var.nödvändig..Av.denna.anledning.bad.rapportören.Nylands.ar-
betarskyddsdistrikt.om.polisanmälningar.av.ockerliknande.diskriminering.
i.arbetslivet.från.åren.2008.och.2009.(till.slutet.av.augusti)..Som.underlag.
för.att.utreda.situationen.i.fråga.om.utnyttjande.i.arbetslivet.använde.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.bl.a..även.rapporter.om.den.grå.
ekonomin.och.användningen.av.utländsk.arbetskraft..Rapportören.strävade.
efter.att.komplettera.denna.information.med.hjälp.av.myndighetsmötet.om.
den.grå.ekonomin.och.en.omfattande.samrådsomgång..

Utöver.detta.myndighetsmaterial.bad.rapportören.en.del.av.medborgaror-
ganisationerna.att.svara.på.några.enstaka.frågor,.med.hjälp.av.vilka.rap-
portören.i.mer.detalj.ville.reda.ut.bl.a..hjälpsystemets.tillgänglighet.och.
identifieringen.av.offren.för.människohandel.vid.sådana.vändpunkter,.som.
t.ex..representeras.av.avvisning.på.grund.av.misstanke.om.försäljning.av.
sexuella.tjänster..Medborgarorganisationerna.försåg.även.rapportören.med.
annat.skriftligt.material.som.har.hjälpt.denne.att.närmare.sätta.sig.in.i.bl.a..
hjälpsystemets.utvecklingsbehov.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.försökte.komplettera.infor-
mationen.från.de.skriftliga.källorna.genom.att.ordna.möten.med.relevanta.
myndigheter.och.aktörer.i.tredje.sektorn..Syftet.med.diskussionerna.var.
att.närmare.sätta.sig.in.i.dessa.parters.arbete.mot.människohandel,.samla.
information.och.erfarenheter.om.utvecklingsbehoven.i.arbetet.mot.män-
niskohandel.samt.skapa.samarbetsrelationer..Mötena.var.mycket.informa-
tiva.och.nyttiga.och.kommer.även.i.fortsättningen.att.vara.ett.viktigt.sätt.
för.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.få.den.nödvändiga.
informationen.för.att.kunna.genomföra.sitt.uppdrag..Under.sitt.första.verk-
samhetsår.träffade.den.nationella.rapportören.följande.myndigheter:

•. Polisinrättningen.i.Helsingfors:.enheten.för.våldsbrott.samt.enheten.
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för.ekonomiska.och.arbetsbrott
•. Flyktingförläggningen.i.Joutseno
•. Centralkriminalpolisen:.projektet.mot.människohandel.och.enheten.

för.övervakning.i.realtid
•. Migrationsverket
•. Justitieministeriet:.lagberedningsavdelningen
•. Uleåborgs.flyktingförläggning
•. Gränsbevakningsväsendets.stab.och.Helsingfors-Vanda.flygplats
•. Inrikesministeriet:.migrationsavdelningen,.enheten.för.internatio-

nellt.skydd,.enheten.för.internationella.frågor.och.polisavdelningen
•. Utrikesministeriet:.enheten.för.politiska.frågor.gällande.mänskliga.

rättigheter,.avdelningen.för.utvecklingspolitik,.pass-.och.visumenhe-
ten.samt.enheten.för.övervakning.av.människorättsavtal

•. Nylands.arbetarskyddsdistrikt
•. Riksåklagarämbetet

Dessutom.träffade.rapportören.följande.medborgarorganisationer.och.reli-
giösa.samfund:

•. Amnesty.International,.finländska.sektionen
•. Förbundet.för.mödra-.och.skyddshem
•. Helsingfors.Diakonissanstalt:.Rom.po.drom-projektet
•. Förbundet.för.mänskliga.rättigheter
•. International.Christian.Center
•. KIOS
•. Barnens.grundläggande.rättigheter
•. Monika-naiset.liitto
•. Uleåborgs.församling,.internationellt.arbete
•. Flyktingrådgivningen
•. Pro-tukipiste
•. Brottsofferjouren
•. SOS-centralen
•. Finlands.Röda.Kors

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.träffade.även.domstolar,.
Helsingfors.tingsrätt,.Helsingfors.hovrätt.och.Helsingfors.förvaltningsrätt.
samt.arbetsmarknadsorganisationer,.Finlands.näringsliv,.Finlands.Fack-
förbunds.Centralorganisation. (FFC),.Servicefacket. (PAM),.Metallarbe-
tarförbundet.(Åbo).och.Byggnadsförbundet..Rapportören.ordnade.även.en.
diskussion.om.den.grå.ekonomin.och.utnyttjande.av.utländsk.arbetskraft.
på.arbetsmarknaden.där.experter.från.projektet. för.utveckling.av.myn-
dighetssamarbete.(Virke),.inrikesministeriets.polisavdelning,.social-.och.
hälsovårdsministeriet.och.skatteförvaltningen.deltog..Rapportören.träffade.
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även.andra.icke.namngivna.personer.i.syfte.att.samla.in.mer.djupgående.
information.om.människohandel.och.relaterade.fenomen.och.enskilda.fall.
som.tyder.på.människohandel.i.Finland..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.samlade.även.in.information.genom.att.möta.flera.offer.
och.diskutera.med.dem.om.bl.a..hur.hjälpsystemet.fungerar.

Utöver.utarbetandet.av.rapporten.gav.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.i.mars.2009.en.rekommendation.angående.rätten.till.rättshjälp.
och.juridisk.rådgivning.för.människor.som.har.fallit.offer.för.människo-
handel..Rekommendationen.gavs.med.anledning.av.att.rapportören.hade.
observerat.att.människor.som.eventuellt.har.fallit.offer.för.människohandel.
inte.alltid.får.juridisk.rådgivning.och/eller.rättshjälp.trots.att.deras.fall.inne-
håller.specialfrågor.som.kräver.juridisk.sakkunskap..I.rekommendationen.
anser.rapportören.att.människor.som.har.fallit.offer.för.människohandel.så.
fort.som.möjligt.efter.en.preliminär.identifiering.och.utan.onödigt.dröjsmål.
ska.upplysas.om.de.juridiska.frågorna.i.deras.fall.på.ett.språk.som.de.för-
står..Utöver.den.skriftliga.översikten.ska.detta.informationspaket.även.ges.
muntligt.så.att.man.kan.försäkra.sig.om.att.offret.förstår.sin.ställning.och.
sina.rättigheter.och.att.han/hon.kan.ställa.följdfrågor..Informationspaketet.
i.skriftligt.format.bör.även.ges.till.de.personer.som.eventuellt.fallit.offer.
för.människohandel.och.som.vänt.sig.till.aktörer.i.tredje.sektorn.och.endast.
överväger.att.vända.sig.till.myndigheterna..I.mån.av.möjlighet.bör.infor-
mationen.även.i.detta.fall.ges.muntligt,.och.finansieringen.för.detta.bör.i.
tillräcklig.utsträckning.beakta.aktörerna.i.tredje.sektorn.

I.sin.rekommendation.poängterar.rapportören.att.paketet.med.grundläggan-
de.information.inte.är.tillräckligt,.utan.man.måste.sträva.efter.att.förklara.
det.eventuella.offrets.rättigheter.och.ställning.noggrannare..Situationerna.
för.människohandelns.offer.skiljer.sig.märkbart.från.varandra..Behovet.av.
juridisk.rådgivning.och.rättshjälp.kan.vara.skiftande.och.variera.från.per-
son.till.person..Eftersom.behovet.av.juridisk.hjälp.varierar.rekommenderar.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.alla.potentiella.offer.för.
människohandel.anvisas.både.en.personlig.stödperson.och.ett.rättsbiträde,.
också.i.situationer.där.man.förutser.att.fallet.inte.kommer.att.leda.till.en.
förundersökning.och/eller.rättegång..Ett.rättsbiträde.ska.anvisas.till.varje.
potentiellt.offer.för.människohandel.så.snart.som.möjligt.efter.identifie-
ringen.och.hänvisningen.till.hjälpsystemet..Rättshjälpen.ska.vara.av.god.
kvalitet.och.den.ska.tillräckligt.kunna.svara.mot.de.specifika.behov.av.
juridisk.sakkännedom.som.fallet.kräver..Rättsbiträdet.ska.även.vara.obe-
roende..Rapportören.har.informerats.om.att.underarbetsgruppen.till.styr-
gruppen.för.handlingsplanen.mot.människohandel.har.vidtagit.åtgärder.för.
att.verkställa.rekommendationen..
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Rapportören.sände.även.en.begäran.om.utredning.till.Migrationsverket,.
Gränsbevakningsväsendets.stab.och.utlänningspolisen.i.Helsingfors.angå-
ende.återsändningar.som.görs.med.stöd.av.utlänningslagen.vid.misstanke.
om.försäljning.av.sexuella.tjänster..Anledningen.till.denna.begäran.var.att.
rapportören.i.situationer.där.utlänningar.återsänds.på.grund.av.misstanke.
om.försäljning.av.sexuella.tjänster.misstänker.att.identifieringen.av.möjliga.
offer.för.människohandel.inte.är.tillräckligt.effektiv..I.sin.begäran.om.ut-
redning.bad.rapportören.berörda.parter.att.utreda.hur.man.i.avvisningsför-
farandet.beaktar.potentiella.offer.för.människohandel.och.de.avvisade.per-
sonernas.behov.av.hjälp.och.skydd..Rapportören.bad.även.berörda.parter.
att.precisera.hur.dessa.personer.informeras.om.sina.rättigheter.som.even-
tuella.offer.för.människohandel.och.hur.det.för.dem.ordnas.sakkunnig.och.
opartisk.rättshjälp.för.att.utreda.dessa.rättigheter..I.ifrågavarande.punkt.i.
sin.rapport.analyserar.rapportören.svaren.från.sin.begäran.om.utredning..

I.november.2009.skickade.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
en.begäran.om.utredning.till.inrikesministeriets.polisavdelning,.Central-
kriminalpolisen.och.polisinrättningen.i.Helsingfors.i.syfte.att.utreda.ställ-
ningen.för.eventuella.offer.för.människohandel.och.hur.deras.rättigheter.
tryggas.i.brottmål.gällande.tiggeri.3.Rapportören.lämnade.denna.utred-
ningsbegäran.efter.att.det.i.offentligheten.hade.kommit.fram.att.tiggeri.är.
ett.fenomen.bakom.vilket.organiserad.brottslighet.och.till.och.med.männis-
kohandel.kan.dölja.sig..I.sin.utredningsbegäran.till.de.berörda.parterna.bad.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.om.en.utredning.angående.
de.åtgärder.polisen.vidtar.för.att.trygga.ställningen.och.rättigheterna.för.
tiggare.som.är.eventuella.offer.för.människohandel..Rapportören.uppma-
nade.i.sin.begäran.om.utredning.parterna.att.precisera.1).hur.man.säkerstäl-
ler.att.eventuella.offer.för.människohandel.identifieras,.2).hur.rätten.till.ett.
rättsbiträde.tillgodoses.för.eventuella.offer.för.människohandel,.samt.3).hu-
ruvida.eventuella.offer.för.människohandel.informeras.om.sina.rättigheter.
att.vända.sig.till.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.som.förvaltas.
av.flyktingförläggningarna.för.asylsökande.i.Joutseno.och.Uleåborg.samt.
deras.övriga.lagenliga.rättigheter..Vad.gällde.denna.begäran.om.utredning.
är.rapportörens.arbete.ännu.inte.färdigt.när.denna.rapport.utarbetas..I.bör-
jan.av.2010.inledde.den.nationella.rapportören.om.människohandel.även.
en.utredning.om.prövning.av.fall.av.koppleri.med.anknytning.till.thaimas-
sageställen.och.avvisande.av.illegala.arbetare.4.Utredningen.är.ännu.inte.
klar.när.denna.rapport.utarbetas..

3. Begäran.om.utredning.VVT/2009/399,.19.11.2009..
4. Begäran.om.utredning.VVT/2010/16,.15.1.2010..
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I.egenskap.av.nationell.rapportör.om.människohandel.fäste.minoritetsom-
budsmannen.under.sitt.första.verksamhetsår.uppmärksamhet.även.vid.bär-
plockarnas.situation..Den.9.december.2009.gav.minoritetsombudsmannen.
sin.rekommendation.angående.utländska.bärplockare.5.I.sin.rekommen-
dation.fäste.minoritetsombudsmannen.uppmärksamhet.vid.att.en.del.av.
plockarna.är.skuldsatta..Detta.hänskjuter.bärplockarna.till.fenomen.relate-
rade.till.människohandel..I.sin.rekommendation.ansåg.minoritetsombuds-
mannen.att.för.bärplockare.som.arbetar.fulla.arbetsdagar.bör.man.möj-
liggöra.en.minimiinkomstnivå.efter.avdrag.av.kostnader..Ett.inbjudande.
solitt.företag.i.branschen.måste.kunna.täcka.kostnaderna.som.plockarnas.
resa,.logi.och.arbetsredskap.medför.så.att.plockarna.efter.arbetet.i.Finland.
inte.gör.förlust..Utrikesministeriet.gav.i.december.2009.en.anvisning.till.
beskickningarna.för.behandlingen.av.säsongsarbetarnas.visumansökningar.
samt.inbjudande.företag..I.anvisningen.hänvisar.man.till.minoritetsom-
budsmannens. rekommendation..Ministeriet. instruerar. beskickningarna.
att.beakta.minoritetsombudsmannens.rekommendation.vid.förhandsutred-
ningarna..Ministeriet.anser.att.beskickningarna.kan.be.ett.företag.i.bran-
schen.som.sköter.sina.plikter.att.utreda.de.tjänster.de.erbjuder.för.personer.
som.söker.visum.samt.hur.tjänsterna.är.ordnade.och.vad.de.betalar..Minis-
teriet.försöker.med.sin.anvisning.undvika.situationer.där.säsongsarbetare.
blir.utan.nettoinkomst.oavsett.avtalsenligt.arbete.

Parallellt.med.arbetet.att.ingripa.i.olika.missförhållanden.deltog.den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.under.sitt.första.verksamhetsår.
i.utbildningen.av.viktiga.aktörer.i.arbetet.mot.människohandel.bl.a..vid.
Riksåklagarämbetet,.Polisyrkeshögskolan,.Centralkriminalpolisen. samt.
Gränsbevakningsväsendet,.där.målpubliken.var.personal. för.utrikesbe-
skickningar. belägna. i. Finland.. I. samarbete.med.Brottsofferjouren. och.
Pro-tukipiste.(Tammerfors).ordnade.rapportören.utbildnings-.och.infor-
mationsdagar.om.människohandel.i.Åbo,.Tammerfors,.Uleåborg.och.Joen-
suu..Utbildningen.fortsätter.under.2010.i.Vasa.och.Rovaniemi..Målgruppen.
för.utbildnings-.och.informationsdagarna.var.bred.och.omfattade.polisen,.
gränsbevakningssektionen,.åklagarväsendet,.arbetarskyddsförvaltningen,.
arbetsmarknadsorganisationer,. städernas. social-.och.hälsovårdsväsende.
och. invandrarservice. samt. aktörer. i. tredje. sektorn.. Som.utbildare. del-
tog.rapportören.även.i.andra.utbildningar.samt.ordnade.enskilda.utbild-
ningsträffar.tillsammans.med.sina.samarbetspartner,.såsom.Förbundet.för.
mödra-.och.skyddshem.och.flyktingförläggningen.i.Joutseno..Dessutom.
föreläste.rapportören.vid.Helsingfors.och.Tammerfors.universitet.samt.ut-
bildade.personalen.vid.förvarsenheten.i.Krämertsskog.att.identifiera.offer.
för.människohandel..

5. Rekommendation.VVT/2009/271,.9.12.2009..
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Därutöver.gav.rapportören.flera.utlåtanden.i.frågor.om.människohandel,.
deltog.som.observatör.eller.expert. i.flera.möten.som.ordnats.av.samar-
betspartnerna.samt.besvarade.myndigheternas.och.tredje.sektorns.begäran.
om.allmän.information.om.människohandel.och.frågor.i.ärenden.angående.
enskilda.offer.för.människohandel..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.följde.med.domstolsprocesser.angående.människohandel,.deltog.i.
flera.lokala.och.nationella.möten.och.internationella.konferenser.om.män-
niskohandel.samt.träffade.representanter.från.internationella.organisationer.
såväl.i.Finland.som.utomlands..I.samband.med.detta.arbetade.rapportören.
för.att.skapa.samarbetsrelationer,.nätverk.och. informationskanaler.med.
centrala.myndigheter.och.aktörer.i.tredje.sektorn..Därutöver.bistod.rappor-
tören.ett.antal.offer.för.människohandel.och.hänvisade.flera.tiotal.personer.
till.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..Rapportören.gav.även.flera.
intervjuer.i.massmedia,.för.studerande.och.andra.parter.och.personer.in-
tresserade.av.människohandelsfrågor..

1.2.3. Rapporteringens framtidsutsikter

Under.sitt. första.verksamhetsår.strävade.den.nationella.rapportören.om.
människohandel.att.skapa.förutsättningar.för.ett.långtgående.och.bestå-
ende.arbetssätt.centrerat.kring.de.mänskliga.rättigheterna.och.som.skulle.
ha.en.verklig.möjlighet.att.påverka.arbetet.mot.människohandel.och.främja.
offrens.ställning.och.rättigheter..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.har. tagits.emot.väl.hos.både.myndigheter.och.aktörer. i. tredje.
sektorn..Oberoende.bevakning.och.en.utomstående.observatörs.perspektiv.
välkomnas.i.allmänhet.i.utvecklingen.av.arbetet.mot.människohandel.och.
i.tillägnandet.av.ett.sätt.att.närma.sig.frågan.från.offrets.synpunkt..Myn-
digheterna.och.aktörerna.i.tredje.sektorn.har.vänt.sig.till.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.i.många.olika.frågor,.i.såväl.enskilda.fall.
av.människohandel.som.när.man.behöver.mer.allmän.information.och.råd.
av.teamet.

Den.nationella. rapportören.om.människohandel. strävar. även. i. fortsätt-
ningen.efter.att.ställa.sin.sakkännedom.till.olika.parters.förfogande.och.
att.således.främja.arbetet.mot.människohandel..Rapportören.kommer.att.
satsa.på.rådgivning.och.utbildning,.eftersom.denne.anser.att.de.är.viktiga.
metoder.för.att.öka.kunskapen.om.frågor.angående.människohandel.bland.
de.centrala.aktörerna.mot.människohandel.men.även.bland.den.bredare.
allmänheten..På.grund.av.de.begränsade.resurserna.kommer.rapportören.
i.framtiden.endast.att.undantagsvis.ingripa.för.att.bistå.enskilda.offer.för.
människohandel.då.det.föreligger.ett.speciellt.behov.av.detta..
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Rapportören.understryker.att.ett.brett.nätverk.och.tillräcklig.tillgång.på.
aktuell.information.är.förutsättningar.för.dennes.verkningsfullhet..I.fort-
sättningen.är.det.viktigt.att.satsa.även.på.ett.internationellt.samarbete.och.
ett.nätverk.även.med.utländska.aktörer..Att.samla.in.information.från.ut-
ländska.samarbetspartner.kommer. i. fortsättningen.att.vara.ett. speciellt.
kärnområde..Rapportören.anser.att.information.om.exempelvis.hjälpsys-
temen.i.andra.länder.och.deras.funktion.även.kan.främja.arbetet.mot.män-
niskohandel.i.Finland..

I.sina.kommande.rapporter.vill.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.jämföra.det.finländska.arbetet.mot.människohandel.med.motsva-
rande.i.andra.länder..Det.är.tänkt.att.jämförelsen.ska.basera.sig.på.besök.
i.vissa.länder.i.Europa.och.möten.med.centrala.aktörer.som.arbetar.mot.
människohandel..Syftet.med.jämförelsen.är.att.ställa.arbetet.i.Finland.mot.
människohandel.i.relation.till.motsvarande.verksamhet.i.andra.länder.samt.
samla.in.information.om.god.praxis.som.även.kan.komma.till.användning.i.
utvecklingen.av.arbetet.mot.människohandel.i.Finland..I.och.med.jämförel-
sen.hoppas.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.även.kunna.
upprätta.och.utveckla.samarbetsrelationerna.och.informationsutbytet.med.
de.parter.som.arbetar.mot.människohandel.i.andra.lände

I. februari.2010.besökte.den.nationella. rapportören.om.människohandel.
Nederländerna,.där.denne.förutom.den.lokala.nationella.rapportören.om.
människohandel.även.träffade.personal.från.bl.a..polisens.expertiscentrum.
om.människohandel.och.människosmuggling.(Expertisecentrum),.en.med-
borgarorganisation.som.samordnar.tjänsterna.för.människohandelns.offer.
(Comensha),.utrikesministeriet.och.justitieministeriet..Den.nationella.rap-
portören.om.människohandel.förde.även.diskussioner.med.en.åklagare.som.
specialiserat.sig.på.fall.av.människohandel.i.Nederländerna.samt.en.advo-
kat.som.försvarar.offren..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
har.för.avsikt.att.göra.ett.liknande.besök.i.Sverige.under.2010..Utöver.Ne-
derländerna.och.Sverige.försöker.rapportören.under.2010.att.åtminstone.
besöka.Belgien,.som.i.synnerhet.har.erfarenhet.av.arbete.mot.arbetsrelate-
rad.människohandel..

Förhandenvarande.rapport.har.försökt.beskriva.den.arbetsrelaterade.män-
niskohandeln.och.relaterade.exploateringsfenomen,.men.det.står.klart.att.
ämnet.är.omfattande.och.fordrar.en.mer.ingående.utredning..Bland.an-
nat.pga..en.ringa.rättspraxis.finns.endast.en.ganska.begränsad.informa-
tion.om.arbetsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.att.tillgå..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.försöker.i.denna.rapport.
att.föra.fram.problemets.karaktär.och.utmaningarna.för.identifieringen.av.
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offren..I.rapporter.inom.en.nära.framtid.är.det.dock.nödvändigt.att.närmare.
utreda.frågor.kring.den.arbetsrelaterade.människohandeln..Rapportören.
kommer.med.hjälp.av.informationen.denne.har.erhållit.fördjupa.behand-
lingen.av.frågan.i.sina.kommande.rapporter..Arbetsrelaterad.människo-
handel.och.relaterat.utnyttjande.i.arbetslivet.bör.vara.ett.av.rapportörens.
viktiga.kärnområden.redan.pga..den.antagna.omfattningen.och.allvaret.av.
exploateringsavsikten..

Ett.annat.ämne.som.i.fortsättningen.kommer.att.intressera.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.och.som.fordrar.ytterligare.utredning.är.
Finland.som.eventuellt.transitland.för.människohandel..På.grund.av.de.be-
gränsade.resurserna.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.i.
årets.rapport.endast.kunnat.samla.de.mest.uppenbara.fallen.av.människo-
handel.som.har.kommit.till.rapportörens.kännedom.och.som.har.hänvisats.
till.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..Det.är.dock.mycket.troligt.
att.Finland.i.mer.omfattande.utsträckning.är.ett.transitland.för.människo-
handel..Rapportören.kommer.att.fokusera.mera.på.detta.under.de.kom-
mande.åren.än.i.den.nu.förhandenvarande.rapporten..Denna.rapport.för-
söker.visa.att.även.detta.problem.är.mycket.allvarligt.och.kan.leda.till.en.
kränkning.av.individens.grundläggande.fri-.och.rättigheter.i.det.tilltänkta.
destinationslandet..På.grund.av.sitt.geografiska.läge.och.den.tilltagande.
flygtrafiken.till.Asien.under.de.senaste.åren.har.Finland.en.viktig.roll. i.
förebyggandet.av.människohandel.och.relaterade.exploateringsfenomen..

1.3. Rapportens utgångspunkter och syfte

Finland.medgavs.vara.ett.transit-.och.destinationsland.för.människohandel.
2005..Detta.berodde.i.hög.grad.på.internationellt.tryck,.fastän.man.även.
internt.kunde.lägga.märke.till.utnyttjande.med.drag.av.människohandel.
åtminstone. i.prostitutions-.och.koppleriverksamheten..Centralkriminal-
polisens.och.Rättspolitiska.forskningsinstitutets.rapporter.avslöjar.redan.
2003.att.prostitutionsfältet.hade.förändrats.och.att.koppleriet.hade.blivit.en.
mycket.storskalig.och.organiserad.verksamhet.som.eftersträvade.en.ansen-
lig.ekonomisk.vinning..Rapporterna.tydde.på.att.de.utländska.kvinnorna.
inom.prostitutionen.blev.offer.för.koppleri.med.olika.påtrycknings-.och.
tvångsmetoder.och.att.de.inte.tilläts.frigöra.sig.från.prostitutionen..Om.den.
arbetsrelaterade.människohandeln.visste.man.då.ännu.mycket.lite,.men.de.
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negativa.konsekvenserna.som.den.s.k..lagen.om.övergångstid6.som.trädde.
i.kraft.våren.2004.medförde.för.det.finländska.arbetslivet.har.man.senare.
känts.vid,.och.man.misstänker.att.lagen.har.trappat.upp.oönskade.fenomen.
på.den.finländska.arbetsmarknaden.samt.skapat.möjligheter.till.utnyttjande.
av.utländska.arbetstagare.som.rentav.påminner.om.människohandel..Som.
en.beaktansvärd.omständighet.beträffande.människohandeln.har.lagen.om.
övergångstid.dessutom.ökat.användningen.av.företag.som.förmedlar.ar-
betskraft,.leasing.av.arbetskraft.och.underleverantörer..

Samtidigt.skedde.det.en.hel.del.på.den.internationella.arenan..Förenta.Na-
tionerna. antog. i. december.2000.konventionen.mot.gränsöverskridande.
organiserad.brottslighet.och.i.samma.veva.tilläggsprotokollet.om.förebyg-
gande,.bekämpande.och.bestraffande.av.handel.med.människor,.särskilt.
kvinnor.och.barn.(FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel)..Även.Eu-
ropeiska.unionen.var.aktiv.i.frågan.när.den.2002.antog.rambeslutet.om.be-
kämpande.av.människohandel.och.ett.par.år.senare.direktivet.om.speciellt.
uppehållstillstånd.till.personer.som.har.fallit.offer.för.människohandel.(el-
ler.som.har.fått.hjälp.till.olaglig.invandring),.det.s.k..offerdirektivet..Såväl.
FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel.som.EU:s.lagstiftningsåtgärder.
förpliktigar.stater.att.stifta.lagar.som.gör.människohandel.till.en.straff-
bar.handling.och.vidta.andra.åtgärder.för.att.bekämpa.människohandel.
och.hjälpa.offren..Ett.viktigt.tillägg.till.dessa.instrument.utgörs.av.Euro-
parådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.som.antogs.i.maj.
2005.och.vars.nationella.antagande.förbereds.som.bäst..Med.konventionen.
strävar.man.efter.att.stärka.skyddet.av.offrens.mänskliga.rättigheter.samt.
främja.identifieringen.av.offren.och.hänvisandet.till.hjälpsystemet..Även.
Organisationen.för.säkerhet.och.samarbete.i.Europa.(OSSE).har.varit.aktiv.
i.arbetet.mot.människohandel..

Man.kan.säga.att.den.första.nationella.handlingsplanen.mot.människohan-
del.som.statsrådet.godkände.i.augusti.2005.blev.startskottet.för.arbetet.mot.
människohandel.i.Finland..Finland.har.på.kort.tid.vidtagit.ett.ansenligt.an-
tal.lagstiftningsåtgärder.vars.avsikt.är.att.förhindra.människohandel,.hjälpa.
och.skydda.offren.samt.bekämpa.människohandelsbrott..Verksamheten.i.
Finland.mot.människohandel.är.huvudsakligen.byggd.på.tre.lagar,.straffla-
gen,.utlänningslagen.och.den.s.k..integrationslagen.som.alla.har.bearbetats.
för.att.bättre.svara.mot.de.utmaningar.som.arbetet.mot.människohandel.

6. Med.lagen.om.övergångstid.begränsades.tillströmningen.av.nya.EU-medborgare.på.arbetsmark-
naden..Lagen.trädde.i.kraft.den.1.5.2004.och.gällde.i.två.år..Övergångstiden.gällde.åtta.nya.med-
lemsstater.som.anslöt.sig.till.Europeiska.unionen.i.början.av.maj.(Tjeckien,.Estland,.Lettland,.
Litauen,.Ungern,.Polen,.Slovenien.och.Slovakien),.och.endast.Cypern.och.Malta.stod.utanför.
den..Enligt. lagen.krävdes.dessutom.tillstånd.för.att.medborgare. i.dessa. länder.skulle.kunna.
arbete.i.Finland.



27

medför..Människohandel.är.straffbart.enligt.lag,.hjälpen.av.offren.har.ef-
fektiviserats.genom.att.etablera.ett.särskilt.hjälpsystem.för.offer.för.män-
niskohandel.och.utlänningslagen.gör.det.möjligt.att.bevilja.s.k..betänketid.
och.tillfälligt.eller.kontinuerligt.uppehållstillstånd.till.offer.för.människo-
handel..Statsrådet.antog.i.juni.2008.den.preciserade.handlingsplan.som.styr.
arbetet.mot.människohandel..En.styrgrupp.under.inrikesministeriets.led-
ning.har.tillsatts.för.att.följa.upp.hur.handlingsplanen.genomförs..Dessut-
om.har.man.tagit.fram.samarbetsnätverk,.utbildat.centrala.myndigheter.och.
aktörer.inom.tredje.sektorn,.understött.tredje.sektorns.projekt.mot.män-
niskohandel,.uppmärksammat.den.efterfrågan.som.skapar.en.marknad.för.
människohandel.och.utnämnt.en.nationell.rapportör.om.människohandel..

De.åtgärder.som.genomförts.har.främjat.arbetet.i.Finland.mot.människo-
handel..Ändå.finns.det.mycket.kvar.att.göra..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.anser.att.den.största.utmaningen.för.arbetet.mot.männis-
kohandel.i.Finland.är.att.identifiera.människohandelns.offer..Det.förefaller.
som.om.människohandel.i.princip.är.en.erkänd.utmaning.för.de.mänskliga.
rättigheterna.i.vårt.land.och.ett.allvarligt.brott,.men.uppfattningen.om.vad.
människohandel.är.och.vem.som.är.offer.för.den.verkar.fortfarande.vara.
ganska.splittrad..Ett.av.de.centrala.problemen.är.arbetet.mot.människo-
handel.och.den.överdrivna.straffrättsliga.orienteringen.där.hjälpen.av.off-
ren.starkt.förbinds.med.strafflagens.brottsbeskrivning.av.människohandel..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.det.nödvändigt.att.
framhäva.att.det.för.offren.är.oerhört.viktigt.att.de.identifieras.som.offer.
för.människohandel.för.att.deras.rättigheter.ska.kunna.tillgodoses.på.ett.
riktigt.sätt..Hur.offrens.lagenliga.rättigheter.tillgodoses.beror.på.hur.väl.
myndigheterna.och.aktörerna.inom.tredje.sektorn.lyckas.identifiera.offer.
eller.personer.som.riskerar.att.falla.offer.för.människohandel..

Syftet.med.denna.rapport.är.att.utvärdera.arbetet.mot.människohandel.i.
Finland.och.ge.rekommendationer.för.att.främja.verksamheten.och.förbätt-
ra.offrens.ställning.och.rättsskydd..I.rapporten.bedöms.verkningsfullheten.
hos.arbetet.mot.människohandel.och.var.man.nått.framgång.och.var.det.
ännu.finns.rum.för.förbättring..Det.nationella.arbetet.mot.människohan-
del.bedöms.enligt.hur.offrens.rättigheter.tillgodoses.och.hurudana.hinder.
det.eventuellt.finns.i.dagsläget.i.det.finländska.systemet.för.att.tillgodose.
offrens.rättigheter..Infallsvinkeln.inverkar.på.vilka.omständigheter.som.
uppmärksammas.i.rapporten,.vilka.frågor.som.lyfts.fram.och.hurudana.
förbättringsförslag.rapporten.ger..Utöver.de.mänskliga.rättigheterna.görs.
utvärderingen.enligt.flera.internationella.överenskommelser.och.rekom-
mendationer..Målet. med. rapporten. är. att. belysa.människohandel. som.
fenomen. i. en.finländsk. referensram. samt. föra. fram.offrets. perspektiv,.
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genomförda.åtgärder.eller.icke.inblandningens.inverkan.på.offren.och.till-
godoseendet.av.deras.rättsskydd..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.anser.att.genom.att.förbättra.offrens.ställning.främjar.man.även.
brottsbekämpningen.. Samtidigt. försöker. rapporten. främja. erkännandet.
av.människohandeln.som.fenomen.och.som.en.allvarlig.utmaning.för.de.
mänskliga.rättigheterna.

1.4. Rapportens uppbyggnad

I.den.förhandenvarande.rapporten.har.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.sammanställt.de.viktigaste.observationerna.under.sitt.första.
verksamhetsår..I.sin.rapport.har.rapportören.även.försökt.ge.förslag.på.hur.
man.kan.främja.arbetet.mot.människohandel.samt.hur.man.kan.förbättra.
offrens.ställning.och.rättigheter..Rapporten.är.indelad.i.sju.kapitel.varav.
de.tre.mest.centrala.berör.hjälpsystemet,.tillämpningen.av.utlänningslagen.
samt.tillämpningen.och.tolkningen.av.straffprocesser.och.brottsbeskriv-
ningen.av.människohandel..Rapporten.innehåller.flera.rekommendationer.
för.hur.arbetet.mot.människohandel.kan.utvecklas.

I.kapitel.2.efter.detta.inledande.kapitel.granskas.arbetet.mot.människohan-
del.i.Finland.ur.folkrättslig.och.europarättslig.synpunkt..Kapitlet.behandlar.
de.centrala.folkrättsliga.och.europarättsliga.instrumenten.gällande.män-
niskohandel..Dessa.omfattar.bl.a..FN:s.konvention.mot.gränsöverskridande.
organiserad.brottslighet.samt.dess.tilläggsprotokoll.om.förebyggande,.be-
kämpande.och.bestraffande.av.handel.med.människor,.särskilt.kvinnor.och.
barn.(FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel),.Europarådets.konven-
tion.om.åtgärder.mot.människohandel,.den.internationella.arbetsorganisa-
tionens.konvention.om.tvångsarbete.samt.särskilda.lagstiftningsinstrument.
mot.människohandel.godkända.i.den.Europeiska.unionen..

Kapitel.3.fokuserar.på.hjälpsystemet.för.människohandels.offer..Bland.an-
nat.behandlas.frågor.kring.antagning.till.och.avlägsnande.ur.hjälpsyste-
met.samt.relaterade.förfaranden.och.beslutsprocesser..I.rapporten.granskas.
även.andra.utvecklingspunkter.som.visat.sig.i.systemet.

Kapitel. 4. behandlar. tillämpningen. av. utlänningslagen.. I. centrum. för.
granskningen.står.först.och.främst.uppehållstillstånd.där.människohandel.
angivits.som.ansökningsgrund..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.granskar.även.beviljandet.av.betänketid..Utlänningslagen.spe-
lar.enligt.rapportörens.observationer.en.betydande.roll.i.identifieringen.av.
människohandelns.offer..Av.denna.anledning.har.rapportören.i.kapitel.5.
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utrett.även.sådana.förfaranden.där.identifiering.av.människohandelns.offer.
skulle.kunna.inträffa..Som.sådana.förfaranden.har.rapportören.identifierat.
avvisande.vid.misstanke.om.försäljning.av.sexuella.tjänster.samt.avvis-
ningar.som.gjorts.på.grundval.av.förordningen.om.bestämmandet.av.den.
ansvariga.staten..

I.kapitel.6.utvärderas.funktionaliteten.hos.straffprocessen.och.rättspraxis..
Granskningen.har.utvidgats.att.utöver.brottsbeskrivningen.av.människo-
handel.även.behandla.människohandelsrelaterade.fenomen,.koppleri.och.
ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet..Rapportören.har.inte.granskat.
ordnande.av.olaglig.inresa,.även.om.detta.ofta.bär.drag.av.människohandel..
Syftet.med.kapitlet.är.att.utreda.tillämpningen.och.tolkningen.av.brottsbe-
skrivningen.av.människohandel.och.dess.närliggande.brott.samt.utvärdera.
hur.pass.väl.offer.för.människohandel.identifieras.i.den.nuvarande.förun-
dersökningen.och.straffprocessen.och.var.gränserna.för.människohandelns.
närliggande.brott. i.dagsläget.går. i. förundersökningen.och.straffproces-
sen..Kapitlet.behandlar.även.tillämpningen.och.tolkningen.av.utnyttjan-
debrott.vad.gäller.föremål.för.sexhandeln.inom.ramarna.för.rapportörens.
befogenheter..

I.kapitel.7.presenteras.slutsatserna.och.de.viktigaste.rekommendationerna.
vars.verkställande.aktivt.kommer.att.följas.av.den.nationella.rapportören.
om.människohandel..En.del.av.rekommendationerna.gäller.förnyandet.av.
förfaranden.och.praxis,.men.en.del.av.verkställandet.förutsätter.parlamen-
tarisk.diskussion.och.lagändringar..
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2. Den folk- och europarättsliga regleringen av människohandel

Människohandel.är.inte.nytt.vare.sig.som.fenomen.eller.som.föremål.för.
folkrättslig.reglering..Man.har.försökt.och.försöker.fortfarande.bekämpa.
människohandeln. internationellt.med. avtal. och.olika. samarbetsformer..
Bland.annat.Förenta.Nationerna.(FN),.Internationella.arbetsorganisationen.
(ILO),.Europeiska.unionen.(EU),.Europarådet.(ER).samt.Organisationen.
för.säkerhet.och.samarbete.i.Europa.(OSSE).arbetar.mot.människohandel.

På.folkrättslig.nivå.har.arbetet.mot.människohandel.sitt.ursprung.i.en.strä-
van.att.avskaffa.slaveri.och.slavhandel,.som.förutom.i.människorättsavtal7.
även.förbjuds.i.flera.specialavtal..I.Nationernas.förbund.antogs.1926.en.
internationell.konvention.angående.slaveri..Den.har.kompletterats.med.ett.
protokoll.1953.och.en.särskild.tilläggskonvention.1956..Finland.har.både.
anslutit.sig.till.den.internationella.konventionen.angående.slaveri.(FördrS.
27/27).och.dess.ändringsprotokoll.(FördrS.8/54)..Finland.har.även.ratificerat.
tilläggskonventionen.om.undertryckande.av.slaveri,.slavhandel.samt.med.
slaveri.jämförbara.institutioner.och.sedvänjor.(FördrS.17/59)..Dessa.avtal.
förpliktigar.Finland.att.bekämpa.slavhandel.och.belägga.det.med.stränga.
straff.. Slaverikonventionen. jämte. ändringsprotokoll. definierar. slaveri.
och.utvidgar.den.att.även.inbegripa.sedvanor.med.drag.av.slaveri,.såsom.
skuldslaveri.och.behandlingen.av.kvinnor.och.barn.som.egendomsobjekt.

Redan.innan.dessa.avtal.om.slaveri.och.slavhandel.upprättades.strävade.
stater.vid.sekelskiftet.1900.efter.att.bekämpa.s.k..”vit.slavhandel”,.där.hu-
vudsakligen.europeiska.kvinnor.och.flickor.rekryterades.och.transportera-
des.till.kolonierna.för.prostitution..Termen.”vit.slavhandel”.användes.för.
att.särskilja.prostitueringen.av.kvinnor.och.flickor.från.slavhandeln.med.
den.svarta.befolkningen.i.Afrika..Sedermera.har.vissa.historiker.ifrågasatt.
huruvida.den.vita.slavhandeln.i.verkligheten.var.så.grym.och.omänsklig.
som.ofta.har.anförts..Många.kvinnor.och.flickor.kände.till.prostitutionen.
när.de.reste.och.många.gånger.hade.de.redan.varit.prostituerade.i.sitt.hem-
land..Samtidsskildringar.klargör.dock.att. levnadsvillkoren.för.prostitu-
erade.i.destinationsländerna.ofta.var.mycket.dåliga.och.att.kopplare.och.
bordellägare.tog.den.största.delen.av.de.pengar.kvinnorna.tjänat.genom.
prostitution.och.försatte.dem.i.ett.skuldförhållande..Uppenbarligen.blev.
även.underåriga.flickor.prostituerade.

Vid.den.tiden.knöt.stater.flera.internationella.avtal.där.de.förband.sig.att.

7. T.ex..internationella.konventionen.om.medborgerliga.och.politiska.rättigheter.(MP-konventio-
nen,.FördrS.8/1976),.art..8..Förbudet.mot.slaveri.är.även.en.ovillkorlig.norm.i. internationell.
sedvanerätt,.som.man.under.inga.omständigheter.får.bryta.mot..
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förebygga.och.bekämpa.vit.slavhandel..Finland.har.anslutit.sig.till.Natio-
nernas.förbunds.konvention.från.1921.om.förhindrandet.av.handel.med.
kvinnor.och.barn.(FördrS.3/27)..Detta.omfattade.även.anslutningen.till.av-
talet.i.Paris.1904.om.kriminalisering.av.vit.slavhandel.och.konventionen.i.
Paris.1910.om.förebyggandet.av.vit.slavhandel..Finland.har.även.anslutit.sig.
till.1933.års.internationella.överenskommelse.om.motverkande.av.handeln.
med.myndiga.kvinnor.(FördrS.29/37),.som.skiljde.sig.från.sin.föregångare.
i.det.avseende.att.den.stävade.efter.att.motverka.prostitution.oavsett.offrets.
samtycke.

Folkrättsligt.sett.kulminerade.denna.fas.av.motståndet.mot.människohan-
deln.år.1949.i.och.med.FN:s.konvention.angående.bekämpande.av.han-
deln.med.människor.och.utnyttjande.av.andras.prostitution,.som.förplikti-
gar.parterna.att.förbjuda.koppleri.och.bordellverksamhet..I.konventionen.
samlades.de.tidigare.överenskommelserna.mot.människohandel.från.åren.
1904–1933.samtidigt.som.Nationernas.Förbunds.konventionsutkast.från.
1937.mot.människohandel.beaktades..Konventionen.trädde.i.kraft.natio-
nellt.1972.(FördrS.33/1972)..De.viktigaste.bestämmelserna.i.konventionen.
finns.i.artikel.1.och.2..Konventionen.ålägger.parterna.att.straffa.den.som.
ordnar,.förleder.eller.lurar.någon.in.i.prostitution.för.att.tillfredsställa.nå-
gon.annans. lustar,.även.om.detta.sker.med.dennes.samtycke,.eller.som.
utnyttjar.någon.annans.prostitution,.även.om.detta.sker.med.dennes.sam-
tycke.(artikel.1)..Parterna.förbinder.sig.också.att.straffa.den.som.håller.eller.
sköter.eller.medvetet.finansierar.en.bordell.eller.deltar.i.finansieringen.av.
en.sådan.eller.som.medvetet.hyr.ut.eller.hyr.ett.hus.eller.någon.annan.plats.
eller.del.därav.för.prostitution.av.andra.personer.(artikel.2)..Konventionens.
6.artikel.förbjuder.ytterligare.den.reglerade.bordellverksamheten..

Bakom.de.folkrättsliga.instrumenten.som.antogs.på.2000-talet.finns.hän-
delserna.under.1990-talet:.Sovjetunionens. fall,.de. forna.sovjetstaternas.
självständighet.samt.de.väpnade.konflikterna.i.forna.Jugoslavien.och.de.
åtföljande.flyktingströmmarna..Människohandeln.ökade.i.Europa.under.
1990-talet,.vilket.bl.a..påverkades.av.den.ekonomiska.och.politiska.osäker-
het.som.fick.människor.att.röra.sig.över.gränserna.och.söka.ett.bättre.och.
säkrare.liv.någon.annanstans..Vid.decenniets.mitt.blev.den.internationella.
gemenskapen.bekymrad.över.de.tilltagande.flyttströmmarna.och.den.orga-
niserade.brottsligheten.som.verkade.i.bakgrunden.och.började.förbereda.
nya.folkrättsliga.instrument..

I.december.2000.antog.Förenta.Nationerna.konventionen.mot.gränsöver-
skridande.organiserad.brottslighet.samt.tilläggsprotokollet.om.förebyggan-
de,.bekämpande.och.bestraffande.av.handel.med.människor,.särskilt.kvin-
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nor.och.barn.(FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel,.FördrS.20/2004.
och.71/2006).8.Tilläggsprotokollet.ska.tolkas.tillsammans.med.konventio-
nen..Syftet.med.tilläggsprotokollet.om.människohandel.är.att.förebygga.
och.bekämpa.handel.med.människor,.med.särskild.hänsyn.till.kvinnor.och.
barn,.att.skydda.och.bistå.offren.för.sådan.handel.med.full. respekt.för.
deras.mänskliga.rättigheter.och.att.främja.samarbete.mellan.parterna.för.
att.uppnå.dessa.syften.(artikel.2)..Tilläggsprotokollet.om.människohandel.
omfattar.den.första.internationellt.antagna.definitionen.av.människohandel.
samt.förpliktigar.parterna.att.stifta.lagar.som.gör.människohandel.till.en.
straffbar.handling.och.vidta.många.andra.åtgärder.för.att.bekämpa.män-
niskohandel.(artiklarna.3.och.5)..Protokollet.ska.tillämpas.på.utredning.och.
förebyggande.av.brott.som.enligt.protokollet.definieras.som.en.straffbar.
handling,.när.brottet.är.gränsöverskridande.till.sin.natur.och.en.organise-
rad.brottslig.sammanslutning.är.delaktig,.liksom.för.skydd.av.offren.för.
sådana.brott.(artikel.4)..FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel.omfat-
tar.även.definitioner.av.biståndet.och.skyddet.till.offren.(artikel.6),.offrens.
ställning.i.mottagande.stater.(artikel.7).samt.brottsoffrens.återvändande.
till.hemlandet.(artikel.8)..Dessutom.behandlar.tilläggsprotokollet.förebyg-
gande.av.handel.med.människor.(artikel.9),.samarbetet.(artikel.10–11).samt.
omständigheter.kring.säkerheten.av.handlingar.(artikel.12–13).

I.FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel.tar.man.inte.ställning.till.den.
nationella.lagstiftningen.om.koppleri.eller.prostitution..Enligt.tilläggspro-
tokollets.officiella.tolkningsanvisningar.(punkt.64).gäller.protokollet.ut-
nyttjande.av.andras.prostitution.och.andra.former.av.sexuellt.utnyttjande.
endast.i.samband.med.lagstiftning.om.människohandel..Utnyttjande.av.an-
dras.prostitution.eller.andra.former.av.sexuellt.utnyttjande.definieras.inte.
i.protokollet,. så.enligt. tolkningsanvisningarna. inverkar.protokollet. inte.
på.hur.parterna.reglerar.prostitution.i.sina.nationella.lagar..Dock.bör.man.
även.observera.att.tilläggsprotokollet.förpliktigar.parterna.att.vidta.lagstift-
ningsåtgärder.inklusive.andra.åtgärder.för.att.motverka.sådan.efterfrågan.
som.främjar.alla.former.av.utnyttjande.av.människor,.särskilt.kvinnor.och.
barn.som.leder.till.handel.med.människor.(artikel.9.punkt.5)..Föreskrif-
ten.gör.tilläggsprotokollet.till.den.första.internationella.överenskommelsen.
som.uppmärksammar.minskningen.av.den.efterfrågan.som.främjar.utnytt-
jande.samt.nämner.lagstiftningsåtgärder.som.metod.för.att.minska.denna.
efterfrågan..Konventionen.trädde.i.kraft.internationellt.den.29.september.
2003.och.tilläggsprotokollet.den.25.december.2003..Konventionen.har.varit.
i.kraft.i.Finland.sedan.den.12.mars.2004.(FördrS.20/2004).och.tilläggspro-
tokollet.sedan.den.7.oktober.2006.(FördrS.70–71/2006).

8. Finland.undertecknade.konventionen.och.tilläggsprotokollet.12.12.2000.tillsammans.med.bl.a..
de.övriga.EU-staterna..
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Även.flera.av.FN:s.allmänna.människorättskonventioner.förbjuder.handel.
med.människor..FN:s.konvention.om.avskaffande.av.all.slags.diskrimine-
ring.av.kvinnor.(CEDAW,.FördrS.68/1986).fastställer.i.artikel.6.att.med-
lemsstaterna.ska.vidta.alla.lämpliga.åtgärder,.inklusive.lagstiftning,.för.att.
bekämpa.alla.former.av.handel.med.kvinnor.och.utnyttjande.av.kvinno-
prostitution..För.Finlands.del.hör.ikraftträdandet.2001.av.det.fakultativa.
protokollet.(FördrS.21/2001).till.konventionen..Enligt.protokollets.artikel.2.
hör.det.till.konventionsstatens.jurisdiktion.att.enskilda.personer.eller.grup-
per.av.personer,.vilka.påstår.sig.ha.utsatts.för.en.kränkning.från.ifrågava-
rande.stats.sida.av.någon.av.de.rättigheter.som.anges.i.konventionen,.själva.
kan.göra.en.anmälan.eller.någon.kan.å.deras.vägnar.göra.en.anmälan.till.
den.kommitté.som.fastställs. i.protokollet,.som.prövar.en.anmälan.i.sitt.
möte.bakom.lyckta.dörrar.och.lämnar.eventuella.rekommendationer.till.
berörda.parter.angående.saklägets.avhjälpande.

Andra.centrala.överenskommelser.om.de.mänskliga.rättigheterna.som.även.
berör.handeln.med.människor.är.FN:s.konvention.om.barnens.rättigheter.
(FördrS.59–60/1991),.som.förbinder.konventionsstaterna.att.skydda.barn.
för.alla. former.av. sexuell. exploatering.och.sexuellt.utnyttjande,. såsom.
utnyttjande.i.prostitution.eller.annan.olaglig.sexuell.verksamhet.(artikel.
34)..Överenskommelsen.kräver.att.konventionsstaterna.dessutom.förhin-
drar.bortförande,.försäljning.eller.handel.med.barn.(artikel.35)..Ett.till-
läggsprotokoll.till.överenskommelsen.antogs.2000..Tilläggsprotokollet.gäl-
ler.försäljning.av.barn,.barnprostitution.och.barnpornografi.och.förbjuder.
uttryckligen.dessa.(artikel.1).samt.förpliktigar.konventionsstaterna.att.se.
till.att.barnhandel.är.en.straffbar.handling.enligt.lag.(artikel.3)..Artikel.8.
kräver.att.konventionsstaterna.skyddar.rättigheterna.för.barnhandelns.offer.
och.deras.intressen.i.alla.skeden.av.straffprocessen.bl.a..genom.att.iden-
tifiera.barnoffrets.sårbarhet.och.att.ändra.förfarandena.att.motsvara.deras.
speciella.behov..Tilläggsprotokollet.fordrar.ytterligare.att.konventionssta-
terna.strävar.efter.att.öka.kännedomen.om.barnhandeln,.förebygger.barn-
handel.samt.bistår.brottsoffren..Finland.undertecknade.tilläggsprotokollet.
redan.år.2000,.men.ratificeringsprocessen.är.ännu.inte.klar..Antagandet.av.
tilläggsprotokollet.kommer.att.fordra.lagändringar.9.

9. Andra.anmärkningsvärda.överenskommelser.om.mänskliga.rättigheter.är.bl.a..FN:s.internatio-
nella.konvention.om.medborgerliga.och.politiska.rättigheter.(MP-konventionen,.FördrS.8/1976),.
FN:s.konvention.mot.tortyr.och.annan.grym,.omänsklig.eller.förnedrande.behandling.eller.be-
straffning.(FördrS.60/1989),.FN:s.internationella.konvention.om.avskaffande.av.alla.former.av.
rasdiskriminering.(FördrS.37/1970),.FN:s.internationella.konvention.om.ekonomiska,.sociala.
och.kulturella.rättigheter.(FördrS.6/1976).samt.FN:s.internationella.konvention.för.skydd.av.
rättigheter.för.alla.gästarbetare.och.deras.familjemedlemmar.som.antogs.1990,.som.Finland.inte.
har.ratificerat..
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År.1999.antog.den.internationella.arbetsorganisationen.(ILO).en.konven-
tion.gällande.förbud.mot.och.omedelbara.insatser.för.avskaffande.av.de.
värsta.formerna.av.barnarbete..För.Finlands.del.trädde.konventionen.i.kraft.
2001.(FördrS.16/2000)..Konventionen.förpliktigar.konventionsstaterna.att.
vidta.åtgärder.för.att.avskaffa.de.värsta.formerna.av.barnarbete.(artikel.1)..
Handel.med.barn,.sexuellt.utnyttjande.av.barn.i.prostitution.eller.porno-
grafi.samt.utnyttjande.av.barn.i.narkotikahandel.hör.till.definitionen.av.de.
värsta.formerna.av.barnarbete.(artikel.3)..De.värsta.formerna.av.barnarbete.
inbegriper.alla.former.av.slaveri.och.slaveriliknande.förhållanden,.som.ex-
empelvis.försäljning.av.och.handel.med.barn,.skuldslaveri.och.tvångsar-
bete.liksom.också.tvångsrekrytering.av.barn.till.väpnade.konflikter.(punkt.
a).och.användning,.förmedling.eller.erbjudande.av.barn.till.prostitution,.
framställning.av.pornografi.eller.pornografiska.föreställningar.(punkt.b)..
Dessutom.hör.följande.till.de.värsta.formerna.av.barnarbete:.användning,.
förmedling.eller.erbjudande.av.barn.till.olagliga.aktiviteter,.särskilt.i.an-
slutning.till.framställning.av.och.handel.med.narkotika.(punkt.c).samt.ar-
bete.som.till.följd.av.sin.karaktär.eller.de.förhållanden.som.det.utförs.under.
kan.vara.skadligt.för.barnets.hälsa,.säkerhet.eller.moral.(punkt.d).

I.samband.med.detta.är.det.skäl.att.även.nämna.ILO:s.konventioner.om.
tvångsarbete,.vilka.förpliktigar.konventionsstaterna.att.vidta.åtgärder.för.
att. avskaffa. tvångsarbete..Konventionerna.har.betydelse. för. avskaffan-
det.av.den.arbetsrelaterade.människohandeln.och.tvångsarbetet..År.1930.
antogs.konventionen.angående.tvångs-.eller.obligatoriskt.arbete.(FördrS.
44/1935),.vilken.förpliktigar.konventionsstaterna.att.avskaffa.alla.former.
av.påtvingat.arbete.(artikel.1)..Enligt.konventionen.betyder.påtvingat.arbete.
alla.slags.arbeten.eller.tjänster.som.med.hot.om.straff.krävs.av.en.person.
och.som.denna.person.inte.frivilligt.erbjudit.sig.att.utföra.(artikel.2)..Enligt.
ILO-konventionen.från.1957.angående.avskaffande.av.tvångsarbete.(För-
drS.17/1960).förbinder.sig.konventionsstaterna.att.avskaffa.tvångsarbete.
och.att.inte.i.någon.form.anlita.tvångsarbete.bl.a..som.medel.för.arbetsdis-
ciplinär.åtgärd.eller.i.syfte.att.främja.den.ekonomiska.utvecklingen..ILO.
har.under.den.senaste.tiden.aktivt.försökt.överföra.termen.”tvångsarbete”.
till.våra.dagar.genom.att.bedöma.när.arbetets.eller.tjänstens.utförande.är.så.
pass.påtvingat.att.det.uppfyller.definitionen.på.tvångsarbete.

Arbetet.mot.människohandeln.i.Finland.styrs.även.av.Europarådets.kon-
ventioner..Europarådets.människorättskonvention.trädde.i.kraft.1953.och.
för.Finlands.del.1990.(FördrS.19/1990)..Konventionen.har.senare.komplet-
terats.med.protokoll..Konventionsstaterna.förbinder.sig.att.garantera.varje.
person.som.hör.till.dess.jurisdiktion.de.i.avtalet.tillförsäkrade.fri-.och.rät-
tigheterna..Angående.människohandel.ingår.de.viktigaste.föreskrifterna.i.
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artiklarna.2.(rätt.till.liv),.3.(förbud.mot.tortyr),.4.(förbud.mot.slaveri.och.
tvångsarbete).och.5.(rätt.till.frihet.och.trygghet)..Europeiska.människo-
rättsdomstolen.bevakar.konventionens.förverkligande.på.basis.av.de.en-
skilda.klagomål.som.inkommer..

Europeiska.människorättsdomstolens.beslut.är.juridiskt.bindande.för.kon-
ventionsstaterna..Domstolen.har.gett.åtminstone.två.avgöranden.om.män-
niskohandel,.Siliadin.v..France.(2005).samt.Rantsev.v..Cyprus.and.Russia.
(2010)..Det.första.gäller.oavlönat.hemarbete.och.det.andra.prostitution..Det.
första.fallet.gällde.en.togolesisk.flicka.som.hade.förts.till.Frankrike.till.
förhållanden.med.drag.av.tvångsarbete.och.slaveri.(”servitude”)..Offret.
arbetade.långa.dagar.utan.ersättning.och.hon.fick.inte.lämna.bostaden.an-
nat.än.för.mässan..Domstolen.ansåg.att.Frankrike.hade.kränkt.människo-
rättskonventionen..I.sitt.avgörande.åberopade.domstolen.artikel.4.i.män-
niskorättskonventionen.och.ansåg.att.konventionen.förpliktigar.staterna.att.
i. lag.fastställa.ifrågavarande.utnyttjande.som.en.straffbar.handling.och.
bestraffa.det..I.det.andra.fallet.hade.en.rysk.kvinna.rest.på.ett.s.k..artistvi-
sum.till.Cypern.där.hon.hade.fallit.offer.för.sexuellt.utnyttjande..Offret.hit-
tades.död.under.en.balkong..Offrets.far.drog.ärendet.inför.rätta..Europeiska.
människorättsdomstolen.beslöt.i.ärendet.att.såväl.ursprungslandet.Ryssland.
(artikel.4).som.destinationslandet.Cypern.(artikel.2,.4.och.5).hade.gjort.sig.
skyldiga.till.kränkning.av.människorättskonventionen..Domstolen.ansåg.
att.människorättskonventionen.förpliktigar.staterna.att.bl.a..med.sin.utlän-
ningslagstiftning.förhindra.människohandelsbrott.och.att.undersöka.dessa..

År.2005.antog.Europarådet.konventionen.mot.människohandel.i.Europa,.
vars.syfte.är.att.förbättra.brottsoffrens.rättigheter.och.ställning.samt.skapa.
en.effektiv.övervakningsmekanism.för.konventionen.(GRETA)..Konventio-
nen.förpliktigar.konventionsstaterna.att.främja.ett.sätt.att.närma.sig.män-
niskohandeln.från.en.människorättssynpunkt.samt.fästa.uppmärksamhet.
vid.könsfrågan.kring.människohandeln.och.problemets.sociala.karaktär..I.
konventionens.inledning.identifieras.människohandel.som.en.kränkning.av.
de.mänskliga.rättigheterna.och.ett.hot.mot.människovärdet.och.integrite-
ten..Konventionens.tillämpningsområde.är.bredare.än.FN:s.tilläggsproto-
koll.om.människohandel.eftersom.den.även.strävar.efter.att.bekämpa.den.
interna.människohandeln.i.länderna.oavsett.om.den.hänger.samman.med.
den.organiserade.brottsligheten.eller.ej..Utöver.att.konventionen.bekräftar.
skyddet.av.brottsoffrens.rättigheter.(t.ex..artikel.12,.13,.14.och.16),.omfat-
tar.den.en.viktig.föreskrift.om.identifieringen.av.människohandelns.offer.
(artikel.10)..I.artikeln.medger.man.att.identifieringen.av.människohandelns.
offer.är.en.förutsättning.för.det.övriga.arbetet.mot.människohandel.och.för.
att.tillgodose.brottsoffrens.rättigheter..Artikeln.förpliktigar.konventions-
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staterna.att.sörja.för.en.adekvat.identifiering.och.förbjuda.personen.från.
att.avlägsnas.ut.landet.om.det.föreligger.skäl.att.tro.att.personen.i.fråga.är.
offer.för.människohandel.

ER:s.konvention.mot.människohandel.trädde.i.kraft.internationellt.den.1.
februari.2008..Finland.undertecknade.konventionen.den.29.augusti.2006..
Konventionens.nationella.ikraftträdande.förbereds.som.bäst..För.detta.än-
damål.har.en. tväradministrativ.arbetsgrupp.tillsatts.som.sammanträder.
under.utrikesministeriets. ledning..Den.nationella. rapportören.om.män-
niskohandel.vill.i.samband.med.detta.framföra.sina.bekymmer.angående.
processen.för.konventionens.ikraftträdande..Som.människorättsinstrument.
skulle.konventionen.möjliggöra.en.kritisk.utvärdering.av.det.nationella.ar-
betet.mot.människohandel.i.fråga.om.hur.pass.väl.människohandelns.of-
fers.rättigheter.tillgodoses.i.Finland.i.dagsläget..Konventionen.innehåller.
bestämmelser.angående.skyddet.av.brottsoffrens.mänskliga.rättigheter.och.
granskandet.av.konsekvenserna.för.de.mänskliga.rättigheterna.när.det.gäl-
ler.arbetet.mot.människohandel..Rapportören.känner.inte.till.att.någon.så-
dan.mer.allmän.utvärdering.av.hur.rättigheterna.tillgodoses.skulle.ha.gjorts.
i.Finland..Arbetsgruppen.har.enligt.rapportörens.uppgifter.huvudsakligen.
koncentrerat.sig.på.de.punkter.i.konventionen,.vilka.förutsätter.direkta.lag-
ändringar.i.Finland..Dessa.punkter.i.konventionen.är.få.och.detta.beror.
delvis.på.att.man.i.konventionsförhandlingarna.nästan.inte.alls.kommit.
längre.i.skyddet.av.offrens.rättigheter.än.man.redan.tidigare.gjort.i.EU..
Processen.för.ikraftträdandet.har.inte.heller.varit.speciellt.genomskinlig..
Enligt.rapportörens.uppgifter.har.man.hittills.inte.hört.parter.inom.tredje.
sektorn,.och.den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.inte.heller.
bjudits.in..

Även.den.Europeiska.unionen.arbetar.mot.människohandel..Europeiska.
unionens.arbete.mot.människohandel.blev.mer.effektivt.efter.att.Amster-
damfördraget.trädde.i.kraft.1999..År.2002.antog.rådet.rambeslutet.om.att.
bekämpa.människohandel.och.2004.direktivet.om.uppehållstillstånd.och.
betänketid.för.offer.för.människohandel..Syftet.med.rambeslutet.om.att.
bekämpa.människohandel.är.att.skapa.ett.övergripande.angreppssätt.för.
ingripandet.i.människohandeln.där.den.huvudsakliga.delen.utgörs.av.en.
gemensam.brottsbeskrivning.i.EU-medlemsstaterna..Syftet.med.direktivet.
är.att.bekämpa.illegal.invandring,.som.människohandeln.definieras.som.
en.del.av,.samt.motarbeta.den.organiserade.brottsligheten.med.anknytning.
till.den.illegala.invandringen..Uppehållstillståndet.tros.sporra.brottsoffren.
att.samarbeta.med.myndigheterna.och.således.främja.brottsbekämpningen..
Även.den.europeiska.polismyndigheten.Europol.och.det.europeiska.organet.
för.förstärkning.av.samarbetet.på.det.rättsliga.området,.Eurojust,.har.be-
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fogenheter.i.människohandelsbrott..EU:s.säkerhetsmyndighet.för.de.yttre.
gränserna,.Frontex,.strävar.efter.att.bekämpa.människohandel.genom.att.
bevaka.unionens.yttre.gränser..Unionen.har.dessutom.försökt.stärka.arbe-
tet.mot.människohandel.genom.att.samarbeta.i.juridiska.och.interna.frågor.
med.tredjeländer..Ett.nytt.direktiv.om.att.bekämpa.människohandel.är.un-
der.arbete..

Även.Organisationen.för.säkerhet.och.samarbete.i.Europa.(OSSE).har.varit.
aktiv.i.arbetet.mot.människohandel..Ministermötet.i.Maastricht.2003.an-
tog.handlingsplanen.mot.människohandel.(OSCE.Action.Plan.to.Combat.
Trafficking.in.Human.Beings)..Handlingsplanen.omfattar.åtgärder.för.att.
förebygga.människohandel.samt.skydda.offren.och.döma.de.skyldiga..I.
handlingsplanen.uppmanas.medlemsstaterna.bl.a..att.etablera.en.nationell.
systematisk.mekanism,.med.vilken.medlemsstaterna.uppfyller.sin.skyldig-
het.att.skydda.och.främja.offrens.mänskliga.rättigheter.i.samarbete.med.
medborgarsamhället.och.andra.parter.som.arbetar.mot.människohandel.10.
OSSE.har.även.en.särskild.människohandelsmekanism,.specialrepresentan-
ten,.vars.syfte.är.att.främja.handlingsplanens.åtgärder.och.integreringen.av.
arbetet.mot.människohandeln.med.organisationens.verksamhet.i.olika.del-
områden.samt.stöda.medlemsstaternas.arbete.mot.människohandel.genom.
att.samarbeta.med.dem..

Utöver.vad.som.redan.nämnts.här.vill.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel. föra. fram.FN:s.högkommissarie. för.mänskliga.rättigheters.
riktlinjer.för.arbetet.mot.människohandel.(Recommended.Principles.and.
Guidelines.on.Human.Rights.and.Human.Trafficking).11.Syftet.med.riktlin-
jerna.är.att.stärka.ett.angreppssätt.centrerat.kring.de.mänskliga.rättighe-
terna.mot.människohandel..Riktlinjerna.kan.även.användas.för.att.bedöma.
konsekvenserna.för.de.mänskliga.rättigheterna.när.det.gäller.arbetet.mot.
människohandel..Enligt.riktlinjerna.är.utgångspunkten.för.allt.arbete.mot.
människohandel.brottsoffrens.mänskliga.rättigheter..Enligt.riktlinjerna.ska.
arbetet.mot.människohandeln.tillgodose.brottsoffrets.rättigheter..Arbetet.
mot.människohandel.får.inte.påverka.tillgodoseendet.av.de.mänskliga.rät-
tigheterna.negativt..Riktlinjerna.omfattar.elva.mer.detaljerade.anvisningar.
för.hur.man.beaktar.de.mänskliga.rättigheterna.i.förebyggandet.av.män-
niskohandel,.identifieringen.av.brottsoffren,.biståndet.och.skyddet.samt.i.
realiserandet.av.brottsansvaret..Riktlinjerna.omfattar.rekommendationer.
för.bl.a..forskningens.och.medias.roll.i.utformningen.av.arbetet.mot.män-
niskohandel..Dessutom.rekommenderar.riktlinjerna.att.staterna.etablerar.

10. OSSE:s.handlingsplan.mot.människohandel.(OSCE.Action.Plan.to.Combat.Trafficking.in.Human.
Beings,.Decision.No..2/03.Combating.trafficking.in.human.beings,.MC.DEC/2/03)..

11. UNHCHR.E/2002/68/Add.1.
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en.oberoende.mekanism.för.att.övervaka.konsekvenserna.för.de.mänskliga.
rättigheterna.i.arbetet.mot.människohandel,.och.anser.att.medborgarorga-
nisationerna.bör.beakta.detta.i.utvärderingsarbetet.12

Som.slutsats.konstaterar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
att.internationella.överenskommelser.och.rekommendationer.samt.antagna.
lagstiftningsinstrument.inom.den.Europeiska.unionen.kan.och.bör.även.
användas.i.utvecklingen,.verkställandet.och.utvärderingen.av.arbetet.mot.
människohandel..De.förutsätter.aktiva.åtgärder.av.(konventions)staterna.
för.att.förebygga.människohandel,.hjälpa.och.skydda.offren.samt.bekämpa.
människohandelsbrottsligheten..Människorättskonventioner,.såsom.FN:s.
konvention.om.avskaffande.av.all. slags.diskriminering.av.kvinnor.och.
FN:s.konvention.om.barnens.rättigheter,.kan.användas.som.hjälp.i.tolk-
ningen. av.de. egentliga.människohandelskonventionerna,.FN:s. tilläggs-
protokoll.om.människohandel.och.Europarådets.konvention.om.åtgärder.
mot.människohandel..Konventionerna.och.rekommendationerna.stärker.ett.
angreppssätt.på.människohandeln.med.offret.som.utgångspunkt..Europa-
rådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.stärker.det.offercen-
trerade.angreppssättet.ytterligare..Den.identifierar.människohandeln.som.
en.allvarlig.kränkning.av.de.mänskliga.rättigheterna,.och.den.förutsätter.
integreringen.av.jämställdhet.mellan.könen.med.arbetet.mot.människo-
handel.samt.ett.angreppssätt.som.beaktar.barnen..Den.stärker.även.icke-
diskrimineringsprincipens.betydelse.i.arbetet.mot.människohandel..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.bedömer.arbetet.i.Finland.mot.
människohandel. i. ljuset.av.dessa. internationella.överenskommelser.och.
rekommendationer..

12. Se.även.FN:s.flyktingkommissaries.rekommendationer.gällande.tillämpningen.av.FN:s.flykting-
konvention.och.1967.års.tilläggsprotokoll.(HCR/GIP/06/07).samt.FN:s.barnorganisations.rekom-
mendationer.om.skydd.och.bistånd.till.barnhandelns.offer.(Guidelines.on.the.Protection.of.Child.
Victims.of.Trafficking,.UNICEF.2006)..
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3. Hjälpen till offer för människohandel och hjälpsystemets verksamhet

3.1. Lagstiftningens ramar

I.den.första.nationella.handlingsplanen.mot.människohandel.lyftes.hjälpen.
till.offren.fram.som.ett.av.de.viktigaste.delområdena.inom.arbetet.mot.
människohandel..Utgångspunkten.för.hjälpen.till.offren.utgjordes.av.yr-
kesövergripande.kunskap.och.utnyttjande.av.de.befintliga.servicesystemen..
I.handlingsplanen.specificeras.hjälpsystemets.grundläggande.principer.och.
utgångspunkter.för.planeringen.av.de.praktiska.hjälpåtgärderna.13.För.att.
realisera.dessa.utgångspunkter.och.principer.föreslog.arbetsgruppen.som.
förberett.handlingsplanen.att.man.för.människohandelns.offer.eller.miss-
tänkta.offer.ska.skapa.ett.system.med.tillräckliga.tjänster.och.stödåtgärder,.
som.kan.omfatta.såväl.personer.som.bor.i.landet.som.personer.som.vistas.
här.och.hör.till.dessa.grupper.

Att.ge.offret.styrka.samt.förhindra.att.falla.offer.igen.sattes.som.mål.för.
hjälpåtgärderna..Ett.synsätt.centrerat.kring.offret.utgör.grunden.för.samtli-
ga.hjälpåtgärder..Samarbetet.med.myndigheterna.och.tredje.sektorn.ansågs.
som.en.viktig.förutsättning.för.att.hjälpåtgärderna.ska.vara.framgångsrika..
Tjänsterna.omfattar.detektivarbete,.krishjälp,.stödtjänster.för.offren.(bo-
ende,.grundläggande.försörjning,.utbildning,.sysselsättning,.socialt.stöd,.
psykiskt.stöd,.hälsovårdstjänster.och.administrativt.stöd),.rättshjälp.och.
rådgivning.samt.integrering..För.att.stöda.barn.som.fallit.offer.föreslogs.
särskilda.tjänster.som.bör.följa.barnskyddslagen..Hjälpåtgärderna.i.hand-
lingsplanen.omfattar.även.utredning.av.uppehållstillstånd.och.den.speciella.
möjligheten.till.betänketid.och.reglering.i.utlänningslagen.av.uppehållstill-
ståndet.för.offer.för.människohandel..

I.september.2005.tillsatte.arbetsministeriet.en.tväradministrativ.arbets-
grupp.för.att.utreda.hur.hjälpen.för.människohandelns.offer.ordnas.i.Fin-
land..Även.representanter.för.tredje.sektorn.ingick.i.arbetsgruppen..I.juni.
2006.publicerade.arbetsgruppen.sin.rapport.där.den.föreslog.att.ett.särskilt.

13. Principerna.betonade.bl.a..finansieringsberedskap.och.omedelbar.tillgänglighet.efter.identifie-
ringen,.individualiserade.tjänster,.”förmåga.att.skräddarsy”.och.flexibilitet.enligt.offrens.behov.
samt.tjänsternas.regionala.omfattning..Man.bör.dessutom.sträva.efter.att.förhindra.ett.eventuellt.
missbruk.av.hjälpsystemet..Utgångspunkterna.för.planeringen.av.de.praktiska.hjälpåtgärderna.
består.av.ett.offercentrerat.perspektiv,.yrkesövergripande.kunskap.och.kultursensitivitet,.ett.yr-
kesövergripande.samarbete.med.media.och.tredje.sektorn,.information.om.tjänsternas.tillgäng-
lighet.och.kriterierna.för.att.kunna.ta.del.av.dem.samt.tryggheten.för.offren.och.parters.som.
erbjuder.tjänster..Målet.med.tjänsterna.bör.vara.att.ge.offret.styrka.samt.integrering..Tjänsterna.
får.inte.vara.stämplande.och.ej.heller.innebära.risker.för.att.åter.falla.offer.eller.inskränka.på.det.
normala.livet.
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hjälpsystem.för.offer.för.människohandel.skulle.etableras.14.Arbetsgruppen.
föreslog.att.hjälpsystemet.skulle.etableras.i.anslutning.till.systemet.för.mot-
tagande.av.asylsökande..Redan.samma.år.inledde.hjälpsystemet.för.män-
niskohandelns.offer.inofficiellt.sin.verksamhet..Ändringarna.av.lagen.om.
främjande.av.invandrares.integration.samt.mottagande.av.asylsökande.som.
trädde.i.kraft.den.1.januari.2007.(1269/2006).anknyter.till.hjälpsystemet..

Två.av.statens.flyktingförläggningar.har.utsetts. till.samordnande.parter.
för.hjälpsystemet.för.människohandelns.offer..Flyktingförläggningen.för.
asylsökande.belägen.i.Uleåborg.ansvarar.för.hjälpen.av.underåriga.offer.
som.anländer.till.landet.utan.vårdnadshavare.och.flyktingförläggningen.i.
Joutseno.för.människohandelns.offer,.familjer.och.grupper..Flyktingför-
läggningarna.kan.själva.ordna.tjänster.eller.köpa.in.dem.t.ex..från.aktörer.
i. tredje.sektorn.eller.privata.tjänsteproducenter..Verksamheten.finansie-
ras.med.medel.under.de.moment.som.gäller.mottagande.av.flyktingar.och.
asylsökande..

I.lagen.avses.med.hjälp.till.offer.för.människohandel.sådana.tjänster.och.
stödåtgärder.som.ordnas.av.en.förläggning.för.asylsökande.och.som.syftar.
till.att.ta.hand.om.offer.för.människohandel.och.sörja.för.deras.försörjning,.
främja.deras.möjligheter.att.återhämta.sig.och.deras.integration.samt.stödja.
deras.funktionsförmåga.och.möjligheter.att.återvända.tryggt..Enligt.lagens.
3.§.kan.bestämmelserna.om.hjälp.till.offer.för.människohandel.tillämpas.
på.den:.1).som.har.getts.betänketid.enligt.52.b.§.i.utlänningslagen.eller.
beviljats.uppehållstillstånd.enligt.52.a.§.1.mom..i.utlänningslagen,.eller.2).
som.annars.med.hänsyn.till.omständigheterna.kan.bedömas.ha.blivit.offer.
för.människohandel.eller.som.är.i.behov.av.särskild.hjälp.när.ett.männis-
kohandelsbrott.utreds..De.sistnämnda.personerna.kan.vara.bl.a..vittnen.till.
människohandelsbrottet.och.andra.personer.som.är.i.behov.av.särskild.hjälp.
och.skydd..I.utlänningslagen.(301/2004).3.§.avses.med.offer.för.männis-
kohandel.en.utlänning.som.på.goda.grunder.kan.misstänkas.ha.fallit.offer.
för.människohandel.

Enligt.lagen.om.ändring.av.lagen.om.främjande.av.invandrares.integra-
tion.samt.mottagande.av.asylsökande.(1269/2006).25.a.§.kan.för.offer.för.
människohandel.ordnas.tjänster.och.stödåtgärder.som.kan.omfatta.juri-
disk.rådgivning.och.annan.rådgivning,.krishjälp,.socialvårdstjänster.samt.
hälso-.och.sjukvårdstjänster,.tolktjänster.och.övriga.stödtjänster,.inkvar-
tering.eller.boende,.utkomststöd.och.annan.nödvändig.omsorg.samt.stöd-
jande.av.möjligheterna.att.återvända.tryggt..När.tjänster.och.stödåtgärder.

14. TM,. Ihmiskaupan. uhrien. auttaminen:. Työryhmän. ehdotus. palvelujen. ja. tukitoimien. to-
teuttamiseksi.(2006).
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tillhandahålls.ska.hänsyn.tas.till.de.särskilda.behov.som.beror.på.åldern,.
den.utsatta.ställningen.samt.det.fysiska.och.psykiska.tillståndet.hos.offret.
för.människohandel.samt.säkerheten.för.offret.och.de.anställda.som.ordnar.
tjänsterna.och.stödåtgärderna..Enligt.25.c.och.d.§.i.ovannämnda.lag.görs.
beslutet.om.antagning.av.ett.offer.för.människohandel.till.hjälpsystemet.
eller.avlägsnande.ur.detta.på.framställning.av.ledande.myndighet.för.flyk-
tingförläggningen,.offret.själv.eller.en.privat.eller.en.offentlig.tjänsteprodu-
cent..Tjänster.och.stödåtgärder.kan.dock.inte.tillhandahållas.mot.personens.
vilja..Besluten.görs.skriftligen.och.de.är.enligt.den.aktuella. tolkningen.
överklagbara.förvaltningsbeslut..Enligt.lagens.26.§.ska.det.alltid.för.sådana.
minderåriga.offer.för.människohandel.som.saknar.vårdnadshavare.utses.en.
företrädare.utan.dröjsmål..

Enligt.lagens.25.§.finns.i.anslutning.till.en.förläggning.en.yrkesövergri-
pande.bedömningsgrupp.som.ska.stödja.förläggningens.föreståndare.vid.
beslutsfattandet..Bedömningsgruppen.ska.förutom.föreståndaren.bestå.av.
en.sakkunnig.inom.socialvården.och.en.sakkunnig.inom.hälso-.och.sjuk-
vården.samt.en.företrädare.för.polisen.och.för.gränskontrollmyndigheten..
Bedömningsgruppen.kan.vid.behov.höra.kommunala.myndigheter,.arbe-
tarskyddsmyndigheter,.arbetsmarknadsorganisationer,.sakkunniga. inom.
mentalvårdsarbetet.och.barnskyddet.och.övriga.instanser.som.behövs.för.
att.hjälpa.offren.för.människohandel..Utöver.att.bedöma.behovet.av.hjälp.
hos.offren.för.människohandel.som.föreslagits.till.hjälpsystemet.och.att.
bedöma.om.bestämmelserna.om.hjälp.ska.tillämpas.eller.om.tillämpningen.
av.bestämmelserna.ska.upphöra,.bedömer.bedömningsgruppen.även.pla-
ceringen.och.behovet.av.service.hos.offren.för.människohandel,.säkerhets-
riskerna.för.offren.och.planeringen.och.ordnandet.av.säkerhetsåtgärder.för.
dem,.samt.sörjer.för.informationsgången.mellan.myndigheterna.och.aktö-
rerna.inom.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel.

Enligt.lagens.25.§.sammankallar.förläggningens.föreståndare.bedömnings-
gruppen..Utan.hinder.av.bestämmelserna.om.tystnadsplikt.får.förläggning-
ens.föreståndare.till.bedömningsgruppen.lämna.ut.personuppgifterna.för.
ett.enskilt.offer.för.människohandel.och.bedömningsgruppen.får.använda.
uppgifterna.för.att.sköta.sitt.uppdrag,.om.personen.i.fråga.ger.sitt.samtycke.
eller.det.är.nödvändigt.för.att.bedöma.behovet.av.service,.ordna.tjänster.
eller.planera.och.ordna.säkerhetsåtgärder..Bedömningsgruppen.får. inte.
lämna.ut.uppgifterna.till.någon.utomstående.
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Hjälpsystemet.erbjuder.hjälp.även.för.finländska.medborgare.och.offer.vars.
hemkommun.är.i.Finland..I.dessa.situationer.ansvarar.kommunerna.huvud-
sakligen.för.kostnaderna.som.uppstår.i.samband.med.hjälpen.av.offren,.
men.hjälpsystemet.kan.ersätta.vissa.specialkostnader,.såsom.terapitjänster.
och.gömställen..Dessutom.erhåller.kommunerna.statligt.stöd.som.ersätt-
ning.för.flyktingar.på.motsvarande.sätt.i.dessa.fall.då.offret.för.människo-
handel.stannar.mer.varaktigt.i.Finland.och.då.han/hon.har.överförts.från.
hjälpsystemet.till.att.bli.invånare.i.kommunen.eller.direkt.beviljats.konti-
nuerligt.uppehållstillstånd.på.grundval.av.en.speciellt.sårbar.situation..En.
flykting.jämställs.med.en.familjemedlem.eller.annan.anhörig.till.ett.offer.
för.människohandel.om.denne.har.haft.familjeband.till.offret.som.erhållit.
uppehållstillstånd.innan.offret.kom.till.Finland..Även.dessa.personer.har.
vid.behov.rätt.till.återflyttningsbidrag,.men.istället.för.flyktingförläggning-
en.fungerar.kommunen.som.statsbidragsmyndighet.

3.2. Utvärdering av hur hjälpsystemet fungerar

3.2.1. Inledning

Syftet.med.hjälpsystemet.för.människohandelns.offer.är.att.hjälpa.dem.ge-
nom.att.producera.sådana.social-,.hälso-.och.andra.tjänster.som.de.behöver.
för.att.återhämta.sig.från.det.utnyttjande.de.har.genomlevt..Målet.med.
hjälpsystemet.är.att.hjälpa.offren.i.integreringen.i.Finland.eller.att.återvän-
da.med.stöd.till.ursprungslandet..Den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.är.medveten.om.att.hjälpsystemet.ännu.är.ungt.och.i.många.avseen-
den.ett.halvfärdigt.system..Hjälpsystemet.håller.ännu.på.att.ta.form..Under.
sitt.första.verksamhetsår.har.den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.observerat.att.det.finns.brister.i.hjälpsystemet,.även.om.situationen.i.
viss.mån.förbättrats.under.den.senaste.tiden..Delvis.verkar.situationen.ha.
försämrats.under.det.gångna.året..I.utvärderingen.av.hur.hjälpsystemet.för.
människohandelns.offer.fungerar.är.det.viktigt.att.granska.kriterierna.för.
antagningen.till.och.avlägsnandet.ur.hjälpsystemet.dvs..hjälpsystemets.till-
lämpningsområde.samt.huruvida.bestämmelserna.om.tillämpningsområdet.
ska.tillämpas.eller.om.tillämpningen.av.bestämmelserna.ska.upphöra..Å.
andra.sidan.är.det.viktigt.att.begrunda.hjälpsystemets.faktiska.tillgänglig-
het.och.hänvisandet.till.det.samt.dess.rättskyddsgarantier..Det.är.viktigt.att.
även.granska.hanteringen.av.klientskap.och.tjänsteproduktionen.på.samma.
sätt.som.hur.pass.övergripande.tjänsterna.är.och.om.de.på.ett.ändamålsen-
ligt,.föregripande.och.jämställt.sätt.erbjuds.till.klienterna.i.hjälpsystemet..
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Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.det.är.självklart.
att.beslutsfattandet.gällande.hjälpsystemet.och.de.förfaranden.som.följs.i.
systemet.är.en.del.av.den.offentliga.förvaltningen..Följaktligen.riktar.sig.
kraven.på.en.god.förvaltning.och.rättskydd.även.till.hjälpsystemet:.den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.anser.att.man.i.hjälpsystemet.fat-
tar.sådana.beslut.som.inverkar.på.individens.rättigheter.och.skyldigheter..
Den.grundläggande.rättighet.till.god.förvaltning.som.tryggas.i.grundlagens.
21.§.liksom.förvaltningslagens.mer.ingående.bestämmelser.om.behandling.
av.förvaltningsärenden.ska.därigenom.följas.i.hjälpsystemets.beslutsfat-
tande.och.därtill.relaterade.förfaranden..Den.grundläggande.rättigheten.
till.god.förvaltning.omfattar.åtminstone.rätten.till.ett.motiverat.beslut.i.
förvaltningsärendet.och.rätten.att.söka.ändring.i.detta.beslut..Här.ingår.
även.rätten.till.en.snabb.behandling.samt.rätten.att.bli.hörd.i.behandlingen.
av.förvaltningsärendet..Även.rättsprinciperna.som.begräsar.förvaltningens.
prövningsrätt,.såsom.principen.om.likabehandling,.tillämpas.på.hjälpsys-
temet..Syftet.är.att.garantera.att.varje.person.ändamålsenligt.och. i. full.
utsträckning.av.myndigheten.får.de.fördelar.och.rättigheter.som.tillfaller.
denne.och.att.utövandet.av.offentlig.makt.är.lagenligt,.av.god.kvalitet.och.
i.överensstämmelse.med.principen.om.god.förvaltning..

Enligt.22.§.i.grundlagen.har.myndigheterna.även.en.skyldighet.att.trygga.
och.främja.de.allmänna.grundläggande.rättigheterna,.dvs..det.allmänna.ska.
se.till.att.de.grundläggande.fri-.och.rättigheterna.och.de.mänskliga.rättig-
heterna.tillgodoses..För.att.fullfölja.denna.skyldighet.måste.myndigheterna.
se.till.att.de.grundläggande.fri-.och.rättigheterna.och.de.mänskliga.rät-
tigheterna.även.tillgodoses.i.praktiken..Förvaltningsmyndigheterna.måste.
dessutom.tolka.lagen.som.ska.tillämpas.med.en.lagtolkning.som.ställer.
sig.positiv.till.de.grundläggande.fri-.och.rättigheterna,.vilket.innebär.att.
myndigheten.bland.flera.möjliga.tolkningar.måste.välja.det.alternativ.som.
bäst.och.mest.effektivt.kan.genomföras.enligt.de.grundläggande.fri-.och.
rättigheterna..Myndigheten.måste.således.använda.sin.prövningsrätt.med.
en.tolkning.som.ställer.sig.positiv.till.de.grundläggande.fri-.och.rättig-
heterna..En. sådan. lagtolkning.kan.även.anses. främja.ett.offercentrerat.
(victim-centred).angreppssätt.på.människohandel,.som.internationellt.an-
ses.utgöra.hörnstenen.i.arbetet.mot.människohandel..Att.närma.sig.män-
niskohandel.från.en.människorättsynpunkt.eller.att.anta.ett.offercentrerat.
angreppssätt.är.även.accepterat.i.den.nationella.handlingsplanen.som.grund.
för.arbetet.mot.människohandel.i.Finland..Ett.sådant.angreppssätt.fram-
häver.tillgodoseendet.av.människohandelns.offers.rättigheter.som.grund.
för.arbetet.mot.människohandel..I.den.förhandenvarande.utredningen.av.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.utvärderas.hjälpsystemet.ur.
synvinkeln.hur.pass.väl.garantierna.för.en.god.förvaltning.och.det.männis-
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korättsliga.eller.offercentrerade.angreppssättet.genomförs.i.det.nuvarande.
hjälpsystemet..

3.2.2. Hänvisandet till hjälpsystemet

När.arbetsgruppen.som.föreslog.att.ett.hjälpsystem.skulle.etableras.offent-
liggjorde.sitt.förslag.2006,.konstaterade.den.att.en.identifiering.av.män-
niskohandelns.offer.är.en.förutsättning.för.att.kunna.hänvisa.offren.till.de.
tjänster.och.stödåtgärder.som.upprättats.till.hjälp.för.dem..Som.primära.
identifierande.parter. utsågs.gränskontrollmyndigheten,. polisen,.Migra-
tionsverket,.arbetarskyddsdistrikten,.kommunernas.socialväsende.och.öv-
riga.offentliga.socialtjänster,.hälsovården,.kyrkorna.och.övriga.religiösa.
samfund,.arbetsmarknadsorganisationerna,.övriga.organisationer,.flykting-
förläggningarna.för.asylsökande.samt.enskilda.personer..Identifieringen.av.
människohandelns.offer.medgavs.vara.en.utmaning.och.de.egna.initiativen.
bland.dem.som.arbetar.med.offren.och.riskgrupperna.framhävdes..Arbets-
gruppen.strävade.efter.att.utveckla.kriterier.som.stöd.vid.identifieringen.
och.ansåg.att.utbildning.och.information.var.viktiga.metoder.för.att.öka.
yrkeskårens.beredskap.att.identifiera.offer.för.människohandel.15.

I.den.preciserade.handlingsplanen.mot.människohandel.som.statsrådet.an-
tog.i.juni.2008.konstaterades.att.identifieringen.av.människohandelns.offer.
har.visat.sig.vara.en.mer.krävande.uppgift.än.väntat.och.att.en.del.av.offren.
sannolikt.förblir.oidentifierade..16.Även.den.förhandenvarande.rapporten.av.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.klargör.att.antalet.offer.som.
hänvisas.till.hjälpsystemet.har.varit.ganska.litet..Till.mitten.av.december.
2009.har.totalt.48.personer.omfattats.av.hjälpsystemet.för.människohan-
delns.offer..Av.dem.var.12.underåriga..

Hjälpsystemet. för.underåriga.offer. förvaltas.av.flyktingförläggningen. i.
Uleåborg.och.inledde.sin.verksamhet.inofficiellt.2005.då.gränsbevaknings-
sektionen.hänvisade.fyra.underåriga.personer.till.flyktingförläggningen,.
varifrån.de.senare.försvann..Såväl.2006.som.2007.antogs.tre.nya.offer.till.
hjälpsystemet..År.2008.antogs.åter.en.gång.tre.offer.till.hjälpsystemet,.va-
rav.ett.redan.hade.omfattats.av.systemet.tidigare..År.2009.antogs.inga.un-

15. TM,. Ihmiskaupan. uhrien. auttaminen:. Työryhmän. ehdotus. palvelujen. ja. tukitoimien. to-
teuttamiseksi.(2006),.s..25–28.

16. IM,.Preciserad.handlingsplan.mot.människohandel.(2008),.s..3..



45

deråriga.till.hjälpsystemet.17.På.basis.av.beslut.antog.flyktingförläggningen.
i.Joutseno.sex.offer.till.hjälpsystemet.under.2006,.två.under.2007,.13.un-
der.2008.och.15.under.2009.(enligt.uppgifter.i.mitten.av.december.2009)..
Antalet.hänvisningar.till.hjälpsystemet.har.således.varierat.från.år.till.år..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.fick.för.påseende.beslut.
angående.avlägsnande.av.12.vuxna.offer.ur.systemet.samt.ett.beslut.om.att.
avlägsna.sju.underåriga.offer.ur.systemet..

Antagna offer till hjälpsystemet
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*.Uppgifter.från.perioden.1.1–15.12.2009

Källa:.Beslut.om.antagning.till.hjälpsystemet.från.flyktingförläggningarna.
i.Joutseno.och.Uleåborg.

Av.de.vuxna.offren.för.människohandel.som.antagits.till.hjälpsystemet.har.
27.fall.gällt.arbetsrelaterat.utnyttjande.och.åtta.fall.sexuellt.utnyttjande..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.inte.lyckats.avgöra.ex-
ploateringssyftet.för.ett.av.offren..I.fallen.av.arbetsrelaterat.utnyttjande.av.
vuxna.offer.har.Finland.utan.undantag.varit.destinationslandet..Av.de.vux-
na.offer.som.utnyttjats.sexuellt.har.hälften.fallit.offer.i.Finland.och.hälften.
i.något.annat.land..Offren.för.det.arbetsrelaterade.utnyttjandet.har.utan.un-
dantag.hänvisats.till.hjälpsystemet.genom.myndigheters.försorg..Den.roll.
aktörer.i.tredje.sektorn.har.spelat.i.hänvisandet.till.hjälpsystemet.vad.gäller.

17. Enligt.uppgifter.som.rapportören.erhållit. i.december.2009.har.bedömningsgruppen.för.flyk-
tingförläggningen.i.Uleåborg.för.avsikt.att.ännu.under.samma.månad.ta.upp.en.framställning.
gällande.antagningen.av.tre.underåriga.personer.till.hjälpsystemet..Dessa.beslut.hinner.dock.inte.
längre.med.i.rapportörens.rapport..Av.de.underåriga.kunde.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.endast.utreda.åtta.ärenden.i.mer.detalj,.eftersom.en.del.av.fallen.tilldrog.sig.innan.
bestämmelserna.om.hjälpsystemet.tillkom.och.innan.systemet.officiellt.hade.etablerats.
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de.sexuellt.utnyttjade.offren.har.varit.mer.betydelsefull,.men.även.här.har.
majoriteten.hänvisats.till.hjälpsystemet.av.myndigheter..Föreståndaren.för.
flyktingförläggningen.i.Joutseno.har.fram.till.mitten.på.december.2009.
sammanlagt.gjort.23.avslag.för.antagningar.till.hjälpsystemet..Av.besluten.
gäller.största.delen.thailändska.bärplockare,.som.kommit.till.rapportörens.
kännedom,.och.således.arbetsrelaterad.människohandel.eller.relaterat.ut-
nyttjande.i.arbetslivet..

Antal offer för sexuellt och arbetsrelaterat utnyttjande*
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Arbetsrelaterat utnyttjande 
(utan undantag fallit offer i Finland)
Sexuellt utnyttjande (fallit offer i
Finland)
Sexuellt utnyttjande (fallit offer 
utanför Finland)
Information saknas

*.Uppgifter.innan.den.15.12.2009.

Källa:.Beslut.om.antagning.till.hjälpsystemet.från.flyktingförläggningarna.
i.Joutseno.och.Uleåborg..

Vad.beträffar.underåriga.offer.är.det.svårare.att.bekräfta.exploateringssyf-
tet.eftersom.det.bland.dem.har.funnits.flera.transitfall,.där.myndigheterna.
inte.har.haft.bevis.för.ett.eventuellt.kommande.utnyttjande.i.destinations-
landet..I.två.fall.vet.man.att.en.underårig.har.fallit.offer.redan.tidigare.i.
något.annat.land.än.Finland..Dessutom.misstänker.myndigheterna.i.ett.fall.
att.en.underårig.eventuellt.har.tvingats.ingå.äktenskap.i.Finland,.och.därför.
beslöt.man.att.anta.personen.i.fråga.till.hjälpsystemet..De.underåriga.har.
hamnat.i.hjälpsystemet.genom.myndigheters.försorg..Fram.till.mitten.på.
december.2009.har.två.underåriga.offer.fått.avslag.på.sin.framställan.till.
hjälpsystemet..

En.del.av.de.underåriga.har.antagits.till.hjälpsystemet.redan.innan.de.fallit.
offer.för.den.egentliga.människohandeln..I.sådana.situationer.har.de.un-
deråriga.varit.på.väg.till.något.annat.land,.men.myndigheterna.har.stoppat.
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dem.i.Finland.pga..misstanke.om.att.de.eventuellt.blir.offer.för.människo-
handel.i.destinationslandet..I.dessa.fall.har.Gränsbevakningsväsendet.inlett.
en.brottsutredning.om.(grovt).ordnande.av.olaglig.inresa..Båda.fallen.har.
slutat.i.domstol..

Det.första.fallet.gällde.transport.av.tre.kinesiska.ungdomar.via.Finland.till.
Storbritannien..I.förundersökningen.framkom.det.att.resan.finansierats.ge-
nom.att.föräldrarna.tagit.lån.och.ungdomarnas.avsikt.var.att.amortera.detta.
lån.genom.att.arbeta.i.destinationslandet..Det.förblev.oklart.vilken.typ.av.
arbete.ungdomarna.hade.för.avsikt.att.utföra.i.Storbritannien..På.grund.av.
skuldförhållandet.befann.sig.ungdomarna.i.en.mycket.beroende.ställning.
och.skyddslöst.läge.till.sina.föräldrar,.medlemmarna.i.den.brottsorganisa-
tion.som.ordnat.resan.samt.långivarna..Illegalt.arbete.i.destinationslandet.
skulle.förmodligen.ha.ökat.ungdomarnas.beroende.och.skyddslöshet..

I.det.andra.fallet.var.det.fråga.om.ryska.ungdomar.som.transporterades.
via.Finland.uppenbarligen.till.Norge.och.Tyskland..I.förundersökningen.
framkom.det.att.en.minderårig.var.på.väg.till.sin.make..Äktenskapet.var.ar-
rangerat.mellan.släkterna.och.myndigheterna.misstänkte.tvångsäktenskap..
Ett.tvångsäktenskap.kan.enligt.förarbetet.utgöra.en.sådan.omständighet.
som.enligt.människohandelns.rekvisit.kränker.människovärdet.. I. förar-
betet.hänvisas.till.FN:s.tilläggskonvention.om.undertryckande.av.slaveri,.
slavhandel.och.system.och.sedvänjor.jämförbara.med.slaveri,.där.konven-
tionsstaterna.i.artikel.1.uppmanas.avskaffa.system.och.sedvänjor.som.är.
jämförbara.med.slaveri..I.båda.fallen.hade.föräldrarna.haft.en.central.roll.
i.planeringen.av.resan..

I.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel.har.enligt.principen.om.
barnets.bästa.också.sådana.minderåriga.upptagits.som.ännu.inte.ens.fallit.
offer.för.människohandel,.men.myndigheterna.har.misstänkt.att.de.min-
deråriga.skulle.ha.kunnat.falla.offer.för.människohandel.efter.ankomsten.
till.mållandet..Detta.anser.den.nationella.människohandelsrapportören.vara.
positivt..Under.sin.utredning.av.hjälpsystemets.verksamhet.har.den.na-
tionella.människohandelsrapportören.också.observerat.att.en.del.personer.
som.har.upptagits.i.hjälpsystemet.inte.nödvändigtvis.hade.fallit.offer.för.ett.
egentligt.människohandelsbrott..Bland.offren.som.upptagits.i.systemet.för.
hjälp.till.offer.för.människohandel.har.det.också.funnits.offer.för.diskrimi-
nering.i.arbetslivet.av.typen.utpressning,.vilket.bekräftar.att.hjälpsystemet.
är.offerorienterat.

I.ljuset.av.de.framförda.uppgifterna.verkar.det.som.om.det.är.lättare.att.
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vägledas.in.i.hjälpsystemet.i.situationer.där.arbetskraft.har.utnyttjats.än.
när.det.är.fråga.om.prostitution,.även.om.sexuellt.utnyttjande.på.europeiskt.
plan.uppskattas.vara.den.mest.typiska.formen.av.människohandel..Upp-
gifterna.som.den.nationella.människohandelsrapportören.har.fått.visar.att.
det.finns.många.synnerligen.grova.fall.av.koppleri.förknippade.med.sexu-
ellt.utnyttjande.där.utländska.kvinnor.är.inblandade,.men.av.en.eller.an-
nan.orsak.hänvisas.inte.dessa.offer.till.hjälpsystemet..Huruvida.en.person.
blir.hänvisad.till.hjälpsystemet.påverkas.förmodligen.åtminstone.av.vilken.
brottsbenämning.myndigheterna.väljer.som.grund.för.sin.förundersökning..
Om.människohandeln.inte.identifieras.i.detta.skede.finns.det.en.risk.för.att.
de.eventuella.offren.för.människohandel.inte.vägleds.till.hjälpsystemet..
Enligt.den.nationella.människohandelsrapportören.kan.en.tänkbar.tilläggs-
förklaring.vara.den.rätt.vanliga.uppfattningen.i.myndighetsverksamheten.
och.rättssystemet.enligt.vilken.godkännande.av.prostitution.anses.omfatta.
mycket.allvarliga.rättskränkningar..Denna.fråga.tas.upp.senare.i.rapporten..

Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.innehåller.ett.
uttryckligt.förbud.mot.diskriminering.(art..3).18.Detta.förbud.innebär.en.
skyldighet.att.säkerställa.att.parterna.verkställer.bestämmelserna.i.konven-
tionen.speciellt.beträffande.åtgärder.som.syftar.till.att.skydda.offren.och.
främja.deras.rättigheter.utan.att.diskriminera.någon.på.basis.av.kön,.ras,.
hudfärg,.språk,.religion,.politisk.eller.annan.åsikt,.nationellt.eller.socialt.
ursprung,.tillhörighet.till.en.nationell.minoritet,.förmögenhet,.härkomst.
eller.annan.ställning.eller.motsvarande.orsak..I.den.förklarande.rapporten.
till.konventionen.specificeras.att.bestämmelserna.i.artiklarna.12.och.14.
om.hjälp.till.offer.för.människohandel.och.rätt.till.uppehållstillstånd.ska.
verkställas.utan.att.diskriminera.någon.bland.annat.på.basis.av.kön.(se.
punkterna.63–69)..Största.delen.av.de.utländska.prostituerade.som.verkar.
i.Finland.och.av.de.sexuellt.utnyttjade.identifierade.offren.för.människo-
handel.är.kvinnor.

Enligt.de.uppgifter.som.den.nationella.människohandelsrapportören.har.
fått.kontaktar.varje.år.flera.offer.för.människohandel.eller.relaterat.utnytt-
jande.organisationer.utan.att.upptas.i.myndigheternas.hjälpsystem..De.upp-
gifter.som.Pro-tukipiste,.en.aktör.i.tredje.sektorn,.har.förmedlat.till.män-
niskohandelsprojektet.visar.att.organisationerna.under.åren.2007–2009.har.
fått.kännedom.om.sammanlagt.16.eventuella.offer.för.människohandel..Av.
offren.var.15.kvinnor.och.1.man.19.Alla.offren.var.myndiga..Av.offren.var.

18. Se.också.FN:s.riktlinjer.som.uppmanar.staterna.att.sörja.för.att.inte.åtgärderna.mot.människo-
handel.tillämpas.på.ett.diskriminerande.sätt.(”in.a.discriminatory.manner”)..FN:s.människorätts-
ombuds.riktlinjer,.Guideline.1,.para..4..

19. Antalet.män.kan.vara.större,.då.organisationen.som.fick.uppgiften.misstänker.att.flera.offer.är.
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två.finländare..I.övrigt.fördelade.sig.de.eventuella.offrens.ursprungsländer.
eller.-områden.enligt.följande:.Sydostasien.3,.Mellanöstern.2,.Estland.2,.
Ryssland.3,.Ukraina.och.Afrika.3..Därtill.har.det.mera.generellt.registrerats.
att.ett.flertal.offer.kommer.från.”östblocket”..12.av.offren.har.utnyttjats.
sexuellt.och.tre.eller.flera.offer.har.blivit.offer.för.annat.sexuellt.utnyttjan-
de..Tre.personer.har.fallit.offer.för.arbetsrelaterat.utnyttjande..Två.av.off-
ren.tros.ha.fallit.offer.genom.tvångsäktenskap.eller.annat.våld/utnyttjande.
som.rör.hedersuppfattningar..Fem.av.offren.har.sökt.sig.till.hjälpsystemet.
och.tre.av.dessa.har.också.upptagits.i.systemet..Ofta.har.klienten.försvun-
nit.utom.räckhåll.för.organisationen.innan.han.eller.hon.har.beslutat.att.
söka.sig.till.hjälpsystemet..Klienterna.kan.också.vara.osäkra.på.om.deras.
situation.klassificeras.som.människohandel.och.vilken.nytta.de.kan.ha.av.
hjälpsystemet..Orsaker.till.att.offren.vägrar.att.bli.upptagna.i.hjälpsystemet.
och.göra.andra.anmälningar.till.myndigheterna.är:

•. offret.vill.inte.kontakta.polisen:.klienten.hotar.att.försvinna.om.or-
ganisationens.anställda.kontaktar.myndigheterna,.då.klienten.tror.
sig.hamna.i.en.värre.situation.om.polisen.underrättas.(ett.fall),

•. offret.litar.inte.på.att.myndigheterna.kan.hjälpa.och.offret.har.inte.
ens.bestämt.sig.för.om.han.eller.hon.vill.ha.hjälp.(2)

•. offret.litar.inte.på.att.myndigheterna.hjälper.och.vill.inte.berätta.om.
sin.situation.för.polisen,.eftersom.han.eller.hon.är.rädd.för.att.bli.
utvisad.(1).samt

•. offret.berättar.minimalt.för.organisationens.anställda.och.kan.inte.
ens.överväga.att.tala.med.myndigheterna.(1).20

Enligt.den.nationella.människohandelsrapportörens.uppfattning.har.myn-
digheterna.huvudansvaret.för.att.identifiera.offer.för.människohandel..Den.
nationella.människohandelsrapportören.misstänker.att.myndigheterna.som.
gör.förundersökningen.inte.har.tillräckligt.med.information.om.männis-
kohandel.för.att.kunna.identifiera.offer.för.människohandel.och.vägleda.
dem.till.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..Den.nationella.
människohandelsrapportören.har. lagt.märke. till.att.myndigheterna.som.
utför.förundersökningar.i.samband.med.utredningen.möter.sårbara.grup-
per.bland.vilka.de.skulle.kunna.hitta.eventuella.offer.för.människohandel..
Den.nationella.människohandelsrapportören.misstänker.att.alla.eventuella.
offer.för.människohandel.inte.identifieras.och.att.alla.eventuella.offer.för.
människohandel.inte.blir.informerade.om.sina.rättigheter,.inklusive.sina.
möjligheter.att.upptas.i.hjälpsystemet.och.erhålla.betänketid.som.berättigar.

bundna.till.fallet.
20. Uppgifter.om.identifierade.eventuella.offer.för.människohandel.som.har.förmedlats.till.männis-

kohandelsprojektet.av.Pro-tukipiste,.aktörer.i.tredje.sektorn,.2007–2009.(opublicerade,.erhållna.
12.2.2010).
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till.uppehållstillstånd..Den.nationella.människohandelsrapportören.rekom-
menderar.att.myndigheterna.som.utför. förundersökningarna.skulle.ges.
instruktioner.och.utbildning.på.ett.mera.effektivt.och.specificerat.sätt.för.
att.eventuella.offer.för.människohandel.skulle.få.information.om.sina.rät-
tigheter.och.kunna.fatta.ett.uppriktigt.och.välinformerat.beslut.till.exempel.
om.huruvida.de.vill.söka.sig.till.hjälpsystemet..Utbildning.och.instruktio-
ner.om.människohandel.borde.i.större.utsträckning.och.på.regional.nivå.
ges.mera.omfattande.än.idag.även.till.aktörer.som.gör.uppsökande.arbete.
i.kommunerna..I.kommunernas.social-.och.hälsoväsende.borde.man.också.
allokera.resurserna.så.att.identifieringen.av.offer.för.människohandel.och.
vägledningen.till.hjälpsystemet.som.kräver.ett.arbetsdrygt.och.långsiktigt.
arbete.också.skulle.vara.möjligt.i.praktiken..Identifieringsutbildning.borde.
ges.också.till.de.arbetarskyddsinspektörer.som.arbetar.i.arbetarskyddsför-
valtningen.för.att.dessa.bättre.än.i.detta.nu.kunde.fästa.uppmärksamhet.vid.
sådant.som.tyder.på.människohandel..

Enligt.de.uppgifter.som.den.nationella.människohandelsrapportören.har.
fått.är.tecknen.på.människohandel.mycket.vanliga.bland.asylsökande.och.
speciellt.bland.Dublinfall..Flyktingförläggningarna,.polisen.och.Migra-
tionsverket.borde. i. fortsättningen. fästa. ännu.mera.uppmärksamhet.vid.
möjligheten.att.det.kan.finnas.offer.för.människohandel.bland.asylsökande..
Den.nationella.människohandelsrapportören.rekommenderar.att.personalen.
i.förläggningarna,.enheterna.för.tagande.i.förvar,.grupphemmen,.polisen.
och.Migrationsverket.mera.systematiskt.än.idag.ges.utbildning.om.män-
niskohandel.och.relaterade.frågor..Utbildningen.skulle.framför.allt.vara.
inriktad.på.identifiering.av.offer.för.människohandel.och.deras.rättigheter..
Den.nationella.människohandelsrapportören.betonar.att.även.de.offer.för.
människohandel.som.har.identifierats.i.Dublinförfarandet.som.gäller.avvis-
ning.har.rätt.att.upptas.i.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..
Frågan.om.identifiering.av.offer.för.människohandel.och.verkställandet.av.
deras.rättigheter.i.Dublinförfarandet.tas.upp.senare.i.rapporten..

Den.nationella.människohandelsrapportören.betonar.att.även.de.offer.för.
människohandel.som.har.identifierats.i.Dublinförfarandet.som.gäller.avvis-
ning.har.rätt.att.upptas.i.hjälpsystemet..Den.nationella.människohandels-
rapportören.betonar.att.aktörer.i.tredje.sektorn.kan.nå.offren.som.är.i.den.
allra.mest.sårbara.ställningen.och.som.inte.annars.vågar.eller.kan.vända.
sig.till.myndigheterna..I.dessa.situationer.kan.aktörerna.i.tredje.sektorn.
erbjuda.offren.hjälp.och.stöd.samt.främja.arbetet.mot.människohandeln.
genom.att.stärka.offrens.förtroende.för.myndigheterna..Tredje.sektorns.
arbete.mot.människohandel.kan.bidra.till.att.offren.för.människohandel.
identifieras.och.att.deras.rättigheter.tillgodoses.på.ett.riktigt.sätt..Enligt.den.
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nationella.människohandelsrapportören.utgör.långsiktigt.ekonomiskt.stöd.
till.aktörerna.i.tredje.sektorn.en.väsentlig.del.av.ett.lyckat.arbete.mot.män-
niskohandel..Rapportören.betonar.också.att.stödet.måste.omfatta.det.skede.
när.det.undersöks.huruvida.en.person.har.fallit.offer. för.människohan-
del..Bland.annat.är.tillgången.på.tillräckliga.tolktjänster.samt.rådgivning.
som.rör.rättigheter.och.skyldigheter.en.förutsättning.för.en.riktig.identi-
fiering.och.vägledning.till.hjälp.redan.i.utredningsskedet..Den.nationella.
människohandelsrapportören.rekommenderar.att.speciell.uppmärksamhet.
i.fortsättningen.ägnas.åt.tillgången.på.tolktjänster.och.finansieringen.av.
det.uppsökande.och.rådgivande.arbete.som.organisationerna.gör..Aktörer.i.
tredje.sektorn.borde.också.få.utbildning.om.människohandel.mera.effektivt.
än.idag...

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.under.sitt.första.verksam-
hetsår.träffat.representanter.för.många.arbetsmarknadsorganisationer.och.
lagt.märke.till.att.även.arbetsmarknadsorganisationerna.spelar.en.central.
roll.när.det.gäller.att.identifiera.eventuella.offer.för.människohandel.och.
hänvisa.dem.till.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..Organisatio-
nerna.kan.ha.en.bättre.chans.än.myndigheterna.att.nå.personer.som.fallit.
offer.för.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.och.informera.offren.om.
deras.rättigheter..Å.andra.sidan.kan.organisationerna.förmedla.information.
om.fenomen.om.utnyttjande.till.myndigheterna.och.framhäva.sådant.som.
behöver.förbättras.i.det.finländska.arbetslivet..En.del.av.organisationerna.
har.deltagit.mycket.aktivt. i. arbetet.mot.människohandel.och. relaterade.
fenomen.som.rör.utnyttjande..Den.nationella.människohandelsrapportö-
ren.strävar.efter.att.samarbeta.med.arbetsmarknadsorganisationerna.och.
uppmanar.även.andra.myndigheter.till.detta..Organisationernas.personal.
borde.i.samarbete.med.dem.anordna.utbildning.för.att.främja.identifie-
ringen.av.offer.för.arbetsrelaterad.människohandel.och.vägledningen.till.
hjälpsystemet..

Till.sist.uttrycker.den.nationella.människohandelsrapportören.sin.oro.över.
att.alla.aktörer.inte.tycks.vara.medvetna.om.hur.man.upptas.i.hjälpsyste-
met.för.offer.för.människohandel.och.vem.som.kan.upptas,.vilka.tjänster.
systemet.tillhandahåller.och.när.och.på.vilka.grunder.man.utesluts.ur.sys-
temet..Enligt.rapportören.verkar.det.som.om.hjälpsystemets.egna.aktörer.
inte.heller.alltid.har.uttömmande.svar.på.dessa.frågor..Lagstiftningen.som.
reglerar.hjälpsystemet.är.inte.till.alla.delar.klar.och.entydig.utan.möjliggör.
olika.tolkningar.och.tolkningar.som.kränker.likvärdigheten..Denna.oklar-
het.leder.bland.annat.till.att.hjälpsystemets.verksamhet.och.de.beslut.som.är.
tillgängliga.där.inte.är.tillräckligt.förutsägbara..Denna.oförutsägbarhet.kan.
i.sin.tur.leda.till.att.offren.för.människohandel.inte.vågar.eller.vill.söka.sig.
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till.hjälpsystemet..Delvis.beror.dessa.problem.på.det.ringa.antalet.fall.och.
på.ett.kasuistiskt.förvaltningsförfarande..Den.nationella.människohandels-
rapportören.rekommenderar.att.lagstiftningen.som.reglerar.hjälpsystemet.
borde.vara.klarare.och.flyktingförläggningarnas.förfaringssätt.mera.förut-
sägbara.och.sinsemellan.enhetligare.för.att.eventuella.offer.för.människo-
handel.ska.våga.och.vilja.söka.sig.till.systemet..

3.2.3. Aktualisering av ärendet och tillgång till rättsskydd

Den.nationella.människohandelsrapportören.lade.under.sitt.första.verksam-
hetsår.märke.till.att.det.i.hjälpsystemet.ibland.har.rått.ovetskap.om.huru-
vida.ett.enskilt.offers.ärende.har.behandlats.i.hjälpsystemet..Numera.förut-
sätter.flyktingförläggningarna.som.administrerar.hjälpsystemet.en.skriftlig.
framställning.om.vilka.offer.som.borde.upptas.i.systemet..Önskemålet.är.
att.framställningen.innehåller.basuppgifter.om.personen,.en.motivering.till.
varför.personen.borde.upptas.i.hjälpsystemet,.ett.meddelande.om.personens.
samtycke.bekräftat.med.personens.underskrift.samt.en.delgivningsadress..
Till.personens.samtycke.hör.att.han.eller.hon.får.information.om.hjälpsys-
temet..Än.så.länge.sker.detta.muntligt.tills.det.skriftliga.materialet.som.pla-
neras.är.färdigt..När.ärendet.har.aktualiserats.samlar.hjälpsystemet.så.ut-
tömmande,.vid.tidpunkten.tillgängliga.och.aktuella.uppgifter.som.möjligt.
om.personens.situation.för.att.ett.beslut.ska.kunna.fattas..Den.nationella.
människohandelsrapportören.anser.att.den.skriftliga.framställningen.är.ett.
tydligt.förfaringssätt.men.betonar.att.i.förslagsskedet.behövs.ännu.ingen.
detaljerad.utredning.om.hur.personen.har.fallit.offer.för.människohandel,.
utan.det.väsentliga.för.att.offren.ska.upptas.i.hjälpsystemet.och.hjälpåt-
gärderna.ska.inledas.är.offrens.behov.av.hjälp..När.en.person.hänvisas.till.
hjälpsystemet.räcker.det.med.att.det.finns.tecken.på.att.personen.har.fallit.
offer.för.människohandel:.en.detaljerad.utredning.bör.alltså.inte.krävas.
ännu.i.detta.skede..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.lagt.märke.till.att.det.har.
rått.oklarhet.om.formen.på.beslutet.om.ett.offer.ska.upptas.i.eller.uteslutas.
ur.hjälpsystemet...Beslutet.har.inte.alltid.betraktats.som.ett.förvaltnings-
beslut.och.därför.har.beslutet. inte.motiverats.och.besvärsanvisning.har.
inte.bifogats.i.enlighet.med.förvaltningslagen...Den.nationella.människo-
handelsrapportören.har.rett.ut.detta.genom.att.gå.igenom.alla.beslut.som.
har.getts.fram.till.mitten.av.december.2009..Endast.ett.fåtal.av.de.beslut.
som.getts.före.hösten.2009.följer.föreskrifterna.i.förvaltningslagen..Från.
och.med.hösten.2009.uppfyller.besluten.bättre.än.tidigare.kraven.i.förvalt-
ningslagen,.men.problem.tycks.ännu.kvarstå.i.synnerhet.beträffande.en.
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korrekt.motivering.av.besluten.

Besluten.om.inträde.i.och.utträde.ur.hjälpsystemet.innehåller.ett.indivi-
duellt.och.rättsligt.bindande.avgörande.om.vad.parten.är.berättigad.eller.
förpliktad.till..Beslutet.om.inträde.i.systemet.innebär.att.personen.som.är.
föremål.för.beslutet.upptas.som.klient.vid.flyktingförläggningen.som.ett.
eventuellt.offer.för.människohandel,.varvid.flyktingförläggningen.ordnar.
och/eller.betalar.offrets.boende.och.andra.nödvändiga.tjänster..Beträffande.
minderåriga.följs.dessutom.barnskyddslagen..En.annan.tidpunkt.som.är.
betydande.med.tanke.på.att.offrets.rättigheter.ska.tillgodoses.är.när.perso-
nen.inte.längre.anses.behöva.hjälpsystemets.tjänster.och.man.beslutar.att.
utesluta.personen.ur.systemet..Besluten.om.inträde.i.och.utträde.ur.hjälp-
systemet.kan.vara.av.avgörande.betydelse.för.huruvida.offret.överlever,.
den.onda.cirkeln.av.utnyttjande.bryts.och.risken.att.bli.offer.på.nytt.före-
byggs...En.allmän.princip.i.förvaltningslagen.är.att.beslut.som.getts.enligt.
förvaltningsförfarande.alltid.motiveras.och.besluten.ska.kunna.överklagas..
Personerna.som.är.föremål.för.beslutsfattande.har.rätt.att.veta.på.vilka.
grunder.beslutet.som.gäller.dem.har.fattats.och.hur.de.kan.söka.ändring.i.
beslutet.om.de.så.önskar..Beslutsfattandet.ska.kunna.övervakas.också.på.
högre.nivåer.för.att.det.ska.vara.likvärdigt,.förutsägbart.och.transparent..
Även.om.bedömningsgruppen.deltar.i.beslutsfattandet.som.en.part.som.ska.
höras.kvarstår.dessa.behov.av.att.ändamålsenligt.trygga.rättsskyddet.

Riksdagens. biträdande. justitieombudsman. har. bett. inrikesministeriets.
migrationsavdelning.att. lämna.uppgifter.om.beslutens.överklagbarhet. i.
fråga.om.beslut.som.gäller.hjälp.till.offer.för.människohandel..Flyktingför-
läggningen.i.Joutseno.har.aktivt.lyft.fram.ärendet..I.sin.utredning.hänvisar.
migrationsavdelningen.till.regeringens.proposition.RP.183/2006.som.rör.
integrationslagen..Enligt.propositionen.omfattar.förvaltningslagen.också.
verkställaren.av.ett.system.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..Migra-
tionsavdelningen.konstaterar.att.beslutens.överklagbarhet.i.någon.mån.är.
oklar.och.anser.att.oklarheterna.om.beslutsfattandet.som.rör.hjälparbetet.
och.behoven.av.en.ändring.skulle.kunna.redas.ut.i.samband.med.att.inte-
grationslagen.revideras..Till.sist.ger.migrationsavdelningen.anvisningar.till.
föreståndarna.för.flyktingförläggningarna.att.bifoga.en.besvärsanvisning.
till.beslutet,.eftersom.besvärsförbud.inte.har.föreskrivits.genom.lag.och.
eftersom.förvaltningslagen.tillämpas.på.verkställandet.av.hjälp..Ändring.
i.ett.beslut.söks.hos.den.förvaltningsdomstol. i.vars.domkrets.den.verk-
ställande.flyktingförläggningen.finns..Eftersom.migrationsavdelningen.är.
medveten.om.oklarheten.som.gäller.beslutens.överklagbarhet.konstaterar.
riksdagens.biträdande.justitieminister.i.sitt.beslut.att.ärendet.inte.ger.anled-
ning.till.desto.mera.åtgärder,.men.han.följer.framskridandet.av.ärendet.och.
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ber.migrationsverket.meddela.senast.30.4.2010.vilka.eventuella.åtgärder.
denna.oklarhet.har.lett.till...

Förläggningarna.i.både.Uleåborg.och.Joutseno.bifogar.numera.besvärsan-
visning.till.besluten.som.gäller.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..
Den.nationella.människohandelsrapportören.ser.detta.som.en.positiv.trend.
men.vill.ännu.rikta.flyktingförläggningarnas.uppmärksamhet.på.motive-
ringen.till.besluten..Rätten.att.få.ett.motiverat.beslut.hör.till.de.garantier.
för.en.god.förvaltning.som.nämns.i.21.§.i.grundlagen.och.som.föreskrivs.
noggrannare.i.förvaltningslagen..Enligt.den.nationella.människohandels-
rapportören.har.inte.motiveringen.till.varje.beslut.uppfyllt.de.krav.som.för-
valtningslagen.ställer..Den.nationella.människohandelsrapportören.betonar.
att.besluten.ska.vara.tillräckligt.tydliga,.specificerade.och.förståeliga..Ut-
gående.från.besluten.ska.det.gå.att.bedöma.hur.myndigheten.i.varje.enskilt.
fall.har.utövat.sin.prövningsrätt.samt.vilka.faktorer.eller.utredningar.som.
har.påverkat.beslutet.och.vilken.rättslig.betydelse.de.har.fått..Förläggning-
ens.åsikt.att.fallet.inte.motsvarar.beskrivningen.av.människohandel.räcker.
inte.som.motivering.till.ett.adekvat.förvaltningsbeslut..Motiveringens.be-
tydelse.framhävs.självfallet.när.beslutet.är.negativt..Även.beslut.om.att.en.
person.utesluts.ur.hjälpsystemet.borde.motiveras..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.dessutom.påträffat.sinse-
mellan.identiska.beslut.som.har.fattats.vid.samma.tidpunkt.om.offer.som.
enligt.förslaget.borde.upptas.i.hjälpsystemet...Detta.väcker.frågan.om.hur.
individuellt.förvaltningsärendet.beträffande.varje.offer.har.behandlats.och.
om.varje.offer.har.hörts.i.ärendet.som.gäller.dem..Beträffande.offren.som.
är.på.förslag.till.att.upptas.i.hjälpsystemet.–.även.när.det.är.fråga.om.ett.
större.antal.offer.–.ska.man.i.behandlingen.beakta.att.offrens.erfarenheter.
kan.variera.och.att.varje.offers.situation.och.behov.av.hjälp.kan.vara.olika..
Att.”bunta.ihop”.offren.hör.inte.till.god.förvaltning..Den.nationella.män-
niskohandelsrapportören. uppmanar. förläggningarna. som.administrerar.
hjälpsystemet.att.ännu.noggrannare.sörja.för.att.varje.enskilt.offers.rättig-
heter.tillgodoses.i.denna.process.och.att.varje.offer.behandlas.individuellt.
och.får.ett.beslut.som.följer.de.krav.som.förvaltningslagen.ställer.på.myn-
digheterna..Handläggningstiden.borde.vara.så.kort.som.möjligt,.eftersom.
offren.för.människohandel.ofta.är.i.behov.av.omedelbar.hjälp..
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3.2.4. Tillämpningsområde för lagen om hjälpsystemet för offer för 
människohandel

I.den.första.handlingsplanen.mot.människohandel.som.godkändes.av.stats-
rådet.år.2005.dryftades.begreppet.människohandel.i.fråga.om.identifie-
ring.av.och.hjälp.till.offer.för.människohandel..Det.konstaterades.att.man.i.
hjälparbetet.ska.uppfatta.människohandel.i.ett.vidare.perspektiv.än.brotts-
rekvisit.(IM.2005).. .När.det.gäller.att.förstå.begreppet.människohandel.
och.möta.offren.ska.man.enligt.handlingsplanen.sträva.efter.ett.närma.sig.
frågan.ur.offrets.synpunkt..Då.är.det.relevant.om.personen.har.fallit.of-
fer.för.utnyttjande..Redan.misstankar.om.att.en.person.har.fallit.offer.för.
människohandel.borde.enligt.handlingsplanen.vara.en.tillräcklig.grund.för.
att.hänvisa.personen.till.servicesystemet.och.hjälpverksamheten..Vid.iden-
tifiering.av.offren.borde.man.alltså.inte.förutsätta.straffrättsliga.bevis.på.
människohandelsbrott,.utan.misstankar.om.att.en.person.har.fallit.offer.för.
människohandel.räcker.för.att.hjälpåtgärder.ska.vidtas..Även.arbetsgrup-
pen.som.föreslog.att.ett.hjälpsystem.för.offer.för.människohandel.ska.bil-
das.ansåg.att.vägledningen.in.i.hjälpsystemet.inte.förutsätter.straffrättsliga.
bevis.på.att.personen.är.offer.utan.misstankar.om.detta.räcker.för.att.de.
inledande.hjälpåtgärderna.ska.kunna.vidtas..Personer.vars.omständigheter.
ger.anledning.att.förmoda.att.de.har.fallit.offer.för.människohandel.borde.
upptas.i.hjälpsystemet.21

I.förarbetet.som.rör.hjälpsystemet.finns.motstridigheter.i.fråga.om.hur.be-
stämmelserna.om.tillämpningen.av.hjälpsystemet.och.upphörandet.av.till-
lämpningen.ska.tolkas..Regeringens.proposition.RP.183/2006.är.internt.
motstridig:.den.allmänna.motiveringen.och.detaljmotiveringen.ger.olika.
bilder.av.ärendet..I.den.allmänna.motiveringen.till.regeringens.proposition.
konstateras.att.tröskeln.att.få.hjälp.bör.vara.tillräckligt.låg.också.i.situatio-
ner.då.det.endast.finns.misstankar.om.människohandel..Att.hjälpa.offren.
ska.inte.kopplas.till.huruvida.man.på.detta.sätt.lyckas.ställa.förbrytarna.
till.svars.och.tröskeln.till.att.ge.hjälp.borde.vara.lägre.än.en.straffprocess..
I.detaljmotiveringen.är.sambandet.mellan.hjälpsystemet.och.att.straffbe-
stämmelserna.motsvaras.och.en.förundersökning.inleds.starkare..Besluten.
att.utesluta.någon.ur.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.motiveras.
ofta.i.detaljmotiveringen,.enligt.vilken.tillämpningen.av.bestämmelserna.
om.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel.upphör.när.det. inte.
längre.finns.grunder.för.hjälpsystemet..Tillämpningen.anses.upphöra.till.
exempel.i.sådana.fall.då.en.utredning.av.människohandelsbrott.inte.inleds.
eller.den.läggs.ned.eller.tillräcklig.bevisning.saknas. 

21. TM,.Ihmiskaupan.uhrien.auttaminen:.Työryhmän.ehdotus.palvelujen.ja.tukitoimien.toteuttami-
seksi.(AM,.Hjälp.till.offer.för.människohandel:.Arbetsgruppens.förslag.om.tjänster.och.stödåt-
gärder).(2006),.s..50–51..
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När.tillämpningen.av.bestämmelserna.om.systemet.för.hjälp.till.offer.för.
människohandel.granskas.i.ljuset.av.riksdagsutskottens.ställningstaganden.
och.handlingsplanerna.mot.människohandel,.framgår.det.att.det.inte.bör.
ges.någon.avgörande.betydelse.huruvida.straffbestämmelserna.i.strafflagen.
uppfylls,.en.polisanmälan.har.gjorts.och.en.förundersökning.har.inletts.
vid.tillämpningen.av.bestämmelserna.i.integrationslagen..I.förvaltningsut-
skottets.betänkande.FvUB.23/2006.som.rör.systemet.för.hjälp.till.offer.för.
människohandel.konstateras.att.offren.för.människohandel.är.i.en.sårbar.
ställning.och.att.det.är.viktigt.att.tillgodose.behovet.av.hjälp.i.ett.så.tidigt.
skede.som.möjligt.på.grund.av.offrens.åtkomlighet.och.brådskande.behov.
av.hjälp..I.betänkandet.konstateras.att.tröskeln.att.få.hjälp.bör.vara.tillräck-
ligt.låg.också.i.situationer.då.det.endast.finns.misstankar.om.människo-
handel..Även.arbetslivs-.och.jämställdhetsutskottet.betonar.i.sitt.utlåtande.
om.ärendet.AjUU.21/2006.att.tröskeln.för.att.uteslutas.ur.hjälpsystemet.för.
offer.för.människohandel.bör.vara.tillräckligt.hög.och.en.person.ska.inte.
automatiskt.uteslutas.ur.servicesystemet.om.rekvisit.för.människohandel.
utesluts.ur.brottsutredningen.

Förvaltningsutskottet.anser.i.sitt.betänkande.att.ett.offerorienterat.betrak-
telsesätt.är.viktigt.även.när.tillämpningen.av.systemet.för.hjälp.till.offer.för.
människohandel.upphör..Benämningarna.som.används.i.brottsutredningen.
kan.variera.när.utredningen.framskrider,.detsamma.gäller.en.persons.ställ-
ning.i.straffprocessen..Det.är.också.utmanande.att.skaffa.tillräcklig.bevis-
ning.i.människohandelsbrott..Utskottet.betonar.att.det.inte.alltid.är.möjligt.
att.identifiera.eller.hitta.den.misstänkte.gärningsmannen.och.ställa.denne.
till.svars.även.om.det.är.uppenbart.att.en.person.har.fallit.offer.för.män-
niskohandel..För.att.trygga.mångfalden.av.fall,.en.individuell.behandling.
och.offrets.framtid.är.det.motiverat.att.regleringen.är.flexibel..Risken.att.
personen.på.nytt.blir.offer.för.människohandel.måste.beaktas.när.personen.
utesluts.ur.systemet..Även.i.statsrådets.specificerade.handlingsplan.(IM.
2008). har. ett. offerorienterat. betraktelsesätt. antagits. som.utgångspunkt.
för.verksamheten.mot.människohandel..Offrets.ställning.samt.skydd.av.
offrens.mänskliga.rättigheter.har.godkänts.som.den.princip.som.styr.för-
verkligandet.av.åtgärderna.mot.människohandel..I.handlingsplanen.räknas.
identifieringen.av.offer.och.hänvisningen.till.hjälpverksamhet.som.en.fråga.
som.gäller.mänskliga.rättigheter.och.en.förutsättning.för.att.alla.åtgär-
der.mot.människohandel.ska.leda.till.resultat..Som.redan.tidigare.nämnts.
i.rapporten.stöder.bland.annat.Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.
människohandel.också.ett.betraktelsesätt.som.utgår.från.de.mänskliga.rät-
tigheterna.och.offrets.synpunkt..
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Den.nationella.människohandelsrapportören. har. under. sitt. första. verk-
samhetsår.lagt.märke.till.att.även.om.det.finns.ett.offentligt.uttalat.mål,.
förverkligas.inte.alltid.målet.om.en.låg.tröskel.i.förvaltningsförfarandet.
beträffande.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..Det.verkar.som.
om.brottsbenämningen.har.blivit.en.betydande.grund.för.vem.som.upp-
tas.och.får.hållas.kvar.i.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..
Förundersökningsmyndigheternas.uppfattning.om.huruvida.det.är.fråga.
om.ett.människohandelsbrott.verkar.i.flera.fall.spela.en.betydande.roll.när.
det.fattas.beslut.som.gäller.systemet.om.hjälp.till.offer.för.människohan-
del..Detta.framgår.till.exempel.ur.de.yrkesövergripande.bedömningsgrup-
pernas.protokoll..Efter.att.ha.hört.bedömningsgruppen.har.förläggning-
ens.föreståndare.beslutat.att.vissa.offer.som.är.på.förslag.till.att.upptas.i.
hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.inte.upptas.i.systemet,.efter-
som.förundersökningsmyndigheten.har.undersökt.fallet.som.något.annat.
brott.än.människohandel..Den.nationella.människohandelsrapportören.har.
också.lagt.märke.till.att.i.en.del.fall.har.en.polisanmälan.ställts.som.villkor.
för.att.personen.ska.upptas.i.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..
Brottsbenämningen.och.huruvida.straffprocessen.inleds.eller.framskrider.
som.ett.fall.av.människohandel.har.också.haft.betydelse.i.situationer.där.
planen.har.varit.att.utesluta.ett.offer.för.människohandel.ur.hjälpsystemet..
Förundersökningsmyndighetens.beslut.att.inte.undersöka.brottet.som.män-
niskohandel.kan.alltså.leda.till.att.offret.utesluts.ur.systemet.för.hjälp.till.
offer.för.människohandel..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.strävat.efter.att.analysera.
de.negativa.besluten.och.motiveringen.till.varje.sådant.beslut.utgående.från.
det.inkomna.materialet..I.största.delen.av.fallen,.för.att.inte.säga.alla,.har.
orsaken.till.det.negativa.beslutet.i.motiveringen.varit.att.fallet.inte.anses.
uppfylla.rekvisitet.för.människohandel.enligt.strafflagen..Även.om.vissa.
fallbeskrivningar.klart. tyder.på.sexuellt.eller.arbetsrelaterat.utnyttjande.
och.offren. till.och.med.har.varit.minderåriga,.har.utnyttjandet. inte.be-
traktats.som.människohandel.i.den.betydelse.som.straffbestämmelserna.i.
strafflagen.avser..I.fallbeskrivningarna.kan.det.förekomma.hot,.begräns-
ning.av.rörelsefriheten.och.skuldsättning,.men.dessa.har.inte.ansetts.vara.
tecken.på.människohandel,.eftersom.det.har.ansetts.att.någon.faktor.som.
har.bedömts.som.viktig.saknas.i.fallen..I.ett.flertal.beslut.ger.motiveringen.
en.mycket.enkelspårig,.förenklad.och.stereotypisk.bild.av.människohandel..
Det.förutsätts.att.människohandeln.är.förknippad.med.tvång.och.handling-
ar.mot.personens.egen.vilja,.även.om.det.enligt.internationella.definitioner.
och.förarbetet.som.gäller.Finlands.strafflag.och.straffbestämmelser.kan.
vara.fråga.om.människohandel.också.när.offrets.beroende.ställning.eller.
skyddslösa.läge.har.utnyttjats..Ingen.vikt.borde.läggas.vid.offrets.samtycke.
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om.någon.av.metoderna.som.nämns.i.människohandelsdefinitionerna.eller.
rekvisitet.har.använts.för.att.erhålla.samtycke..I.beslutsfattandet.har.man.
kanske.också.lagt.vikt.vid.att.personen.har.fallit.offer.för.människohandel.
i.något.annat.land.och.inga.konkreta.säkerhetshot.som.skulle.förutsätta.
att.offret.behöver.skydd.har.förekommit.i.Finland..Det.har.också.varit.av.
betydelse.att.offret.inte.har.ansetts.kunna.falla.offer.för.människohandel.
på.nytt.och.offret.har.utgående.från.Dublinförordningen.om.avgörandet.av.
ansvaret.kunnat.bli.avvisad.till.det.land.där.han.eller.hon.föll.offer.för.män-
niskohandel.även.i.det.fall.då.personen.har.fallit.offer.på.grund.av.bristfäl-
liga.mottagningsförhållanden..Beslutet.har.inte.påverkats.av.att.personen.
har.varit.minderårig..

Det.är.mycket.förståeligt.att.man.fäster.vikt.vid.den.definition.av.män-
niskohandel.som.finns.i.strafflagen.vid.bedömning.av.om.en.person.har.
fallit.offer.för.människohandel..Den.nationella.människohandelsrapportö-
ren.anser.det.dock.viktigt.att.en.så.här.stark.koppling.mellan.definitionen.
i.strafflagen.och.definitionen.som.tillämpas.i.hjälpsystemet.ifrågasätts..Ut-
gångspunkterna.och.målen.för.straffprocessen.och.systemet.för.hjälp.till.
offer.för.människohandel.skiljer.sig.till.vissa.delar.från.varandra:.medan.
man.i.straffprocessen.strävar.efter.att.förverkliga.brottsansvar.med.omsorg.
om.den.åtalades.rättsskydd,.är.avsikten.med.hjälpsystemet.att.hjälpa.och.
skydda.offren.för.människohandel.även.när.det.endast.finns.tecken.på.att.
personen.har.fallit.offer.för.människohandel..Den.nationella.människohan-
delsrapportören.anser.att.straffbestämmelserna.som.rör.människohandel.i.
strafflagen.inte.bör.styra.beslutsfattandet.i.systemet.för.hjälp.till.offer.för.
människohandel..Den.nationella.människohandelsrapportören.framhäver.
att.utgångspunkten.för.hjälpsystemet.borde.vara.offerorienterad,.varvid.
offrens.behov.av.hjälp.borde.styra.beslutsfattandet.som.rör.hjälpsystemet..
Tröskeln.att.upptas.i.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel.borde.
vara.låg..En.låg.tröskel.uttrycker.formuleringen.i.bestämmelsen.som.rör.
tillämpningsområdet.för.hjälpsystemet..Enligt.formuleringen.kan.en.person.
som.utgående.från.omständigheterna.kan.bedömas.vara.offer.för.männis-
kohandel.upptas.i.hjälpsystemet..Enligt.internationella.erfarenheter.främjar.
ett.offerorienterat.betraktelsesätt.i.hjälpsystemet.också.brottsbekämpning.
och.förebyggande.av.människohandel..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.också.lagt.märke.till.att.
beslutsprocessen.i.anslutning.till.hjälpsystemet.ibland.har.dragit.ut.mycket.
på.tiden.även.om.offren.för.människohandel.eller.relaterat.utnyttjande.ofta.
är.i.behov.av.omedelbar.hjälp..De.har.inte.nödvändigtvis.utkomst,.bostad.
eller.andra.grundförutsättningar..Förvaltningslagen.möjliggör.också.att.ett.
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beslut.om.att.uppta.en.person.i.hjälpsystemet.också.kan.ges.muntligt.och.
även.arbetsgruppen.som.utarbetat.förslaget.om.att.inrätta.ett.hjälpsystem.
ansåg.att.beslutet.i.brådskande.fall.kan.göras.muntligt.både.av.förestånda-
ren.och.dennes.medarbetare.och.de.nödvändiga.hjälpåtgärderna.kan.inledas.
redan.med.stöd.av.det.muntliga.beslutet.22.Den.nationella.människohandels-
rapportören.tror.dock.att.det.inte.i.många.av.dessa.fall.har.varit.fråga.om.
att.beslutet.inte.skulle.ha.kunnat.ges.muntligt..Ibland.har.det.snarare.varit.
fråga.om.att.parterna.som.ansvarar.för.beslutsfattandet.har.varit.osäkra.på.
kriterierna.för.vem.som.upptas.i.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människo-
handel.och.huruvida.kriterierna.uppfylls.i.fallen.i.fråga..Detta.har.i.vissa.
fall.kunnat.leda.till.att.myndigheterna.har.rett.ut.detaljer.i.anslutning.till.
fallet.mycket.länge.innan.ett.beslut.om.att.uppta.eller.låta.bli.att.uppta.en.
person.i.hjälpsystemet.har.fattats...I.en.del.fall.har.behovet.av.en.utredning.
varit.mycket.stort.och.ärendet.har.behandlats.månad.efter.månad.och.vid.
flera.av.bedömningsgruppens.möten..

Som.det.konstateras.i.detaljmotiveringen.i.Europarådets.allmänna.konven-
tion.om.bekämpande.av.människohandel.är.det.utmanande.och.tidsdrygt.
att.identifiera.offer.för.människohandel.(punkt.131)..Under.identifierings-
processen.får.offret.inte.avlägsnas.ur.landet.och.offret.måste.ges.de.mini-
mitjänster.som.nämns.i.konventionen.(art..10.och.12)..Enligt.en.tolkning.
betyder.detta.att.endast.offer.som.är.föremål.för.utredning.ska.upptas.i.
systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..Hjälpsystemet.kan.därmed.
användas.också.för.att.slutföra.identifieringen.av.offer.för.människohandel:.
tillförlitliga.uppgifter.om.att.en.person.har.fallit.offer.för.människohandel.
behövs.ännu.inte. i.det.skedet.när.en.person.hänvisas. till.hjälpsystemet..
Eftersom.de.tillgängliga.uppgifterna.i.anslutning.till.att.en.person.har.fal-
lit.offer.för.människohandel.ofta.är.ofullständiga,.osäkra.och.snabbt.för-
ändras.borde.de.myndigheter.som.administrerar.hjälpsystemet.kunna.fatta.
beslut.om.upptagande.i.systemet.utgående.från.uppgifter.som.bedömts.som.
tillräckliga..Om.det.senare.framgår.att.personen.som.upptagits.i.hjälpsys-
temet.inte.är.berättigad.till.de.tjänster.som.hjälpsystemet.tillhandahåller.
kan.personen.uteslutas.ur.systemet..Enligt.den.nationella.människohandels-
rapportören.skulle.en.tolkning.som.stöder.identifieringsprocessen.göra.att.
åtgärderna.mot.människohandel.utförs.betydligt.mera.offerorienterat.och.
med.en.positivare.inställning.till.grundrättigheterna..Den.nationella.män-
niskohandelsrapportören.anser.därför.att.man.borde.stärka.användningen.
av.hjälpsystemet.som.stöd.för.identifieringsprocessen.

22. TM,.Ihmiskaupan.uhrien.auttaminen:.Työryhmän.ehdotus.palvelujen.ja.tukitoimien.toteuttami-
seksi.(AM,.Hjälp.till.offer.för.människohandel:.Arbetsgruppens.förslag.om.tjänster.och.stödåt-
gärder).(2006),.s..29..
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Allt.som.allt.verkar.det.alltså.som.om.besluten.om.vem.som.upptas.i.och.
utesluts.ur.hjälpsystemet.inte.är.särdeles.förutsägbara.och.de.tycks.inte.
heller.garantera.sådan.likställighet.som.en.god.förvaltning.skulle.kräva.
av.hjälpsystemet..Det.finns.problem.i.synnerhet.i.de.motstridiga.förarbe-
tena.som.rör.lagen.om.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..Av.
dessa.orsaker.rekommenderar.den.nationella.människohandelsrapportören.
att.beslutsfattandet.som.rör.hjälp.till.offer.för.människohandel.skulle.göras.
på.andra.grunder.än.strafflagens.straffbestämmelser.om.människohandel..
Med.hjälp.av.dessa.grunder.skulle.man.bedöma.offrets.situation.och.däri-
genom.om.offret.ska.upptas.i.eller.uteslutas.ur.hjälpsystemet..Den.nationel-
la.människohandelsrapportören.föreslår.att.en.separat.indikatorförteckning.
görs.upp.och.godkänns.som.grund.för.identifieringen..Mera.vikt.än.tidigare.
ska.fästas.vid.offrets.subjektiva.erfarenheter.av.utnyttjande.och.egenskaper.
samt.behovet.av.hjälp..Indikatorerna.ska.utgöra.verktyg.för.identifiering.
och.hänvisning.till.hjälpsystemet..Att.komma.överens.om.indikatorer.kun-
de.stärka.utgångspunkten.med.en.låg.tröskel.samt.främja.hjälpsystemets.
självständighet. i.förhållande.till.förundersökningen.och.straffprocessen.
samt.tillämpningen.och.tolkningen.av.straffbestämmelser.som.gäller.män-
niskohandel..Det.finns.exempel.på.definitioner.av.människohandel.som.tar.
avstånd.från.strafflagens.rekvisit.och.den.nationella.människohandelsrap-
portören.bistår.gärna.med.att.identifiera.dessa.och.modifiera.dem.så.att.de.
lämpar.sig.för.finländska.förhållanden...Sådana.indikatorer.utgör.en.grund.
för.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel.till.exempel.i.Holland..
Förutsättningen.för.att.indikatorer.ska.kunna.tas.i.bruk.är.att.myndigheter-
na.och.aktörerna.i.tredje.sektorn.litar.på.varandras.förmåga.och.kunnande.
att.identifiera.offer.för.människohandel..Förmågan.och.kunnandet.borde.
stärkas.genom.utbildning.

3.2.5. De yrkesövergripande bedömningsgruppernas sammansättning 
och verksamhet samt placeringen av systemet för hjälp till offer för 
människohandel

Den.nationella.människohandelsrapportören.redde.under.sitt.första.verk-
samhetsår.också.ut. de.yrkesövergripande.bedömningsgruppernas. sam-
mansättning.och.verksamhet.med.hjälp.av.de.mötesprotokoll.som.flykting-
förläggningarna.skickat.till.rapportören..Rapportören.besökte.också.båda.
förläggningarna.och.närvarade.på.ett.av.den.yrkesövergripande.bedöm-
ningsgruppens.möten.som.hölls.i.förläggningen.i.Joutseno...Preliminära.
samtal.har.förts.om.att.rapportören.på.motsvarande.sätt.kunde.närvara.vid.
bedömningsgruppens.möte.i.Uleåborg..
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Enligt.de.uppgifter.som.den.nationella.människohandelsrapportören.har.
fått.består.bedömningsgruppen.för.hjälpsystemet.för.vuxna.offer.som.ad-
ministreras.av.Joutseno.förläggning.av.förutom.ordföranden.och.sekrete-
raren.även.av.företrädare.för.polisen,.Migrationsverket,.Gränsbevaknings-
väsendet,.Centralkriminalpolisen.samt.Södra.Finlands.länsstyrelse,.som.
ska.tillföra.bedömningsgruppens.verksamhet.kännedom.om.social-.och.
hälsovården..Ordförande.i.bedömningsgruppen.är.föreståndaren.för.för-
läggningen.och.sekreterare.är.hjälpsystemets.socialarbetare..Jämfört.med.
den.sammansättning.som.utsågs.våren.2009.har.representationen.för.läns-
styrelsen.minskat.med.en.från.den.ursprungliga.och.sammansättningen.
uppfyller.inte.längre.kraven.i.integrationslagen..Enligt.25.e.§.i.integrations-
lagen.ska.bedömningsgruppen.bestå.av.minst.en.sakkunnig.inom.social-
vården.och.en.sakkunnig.inom.hälso-.och.sjukvården..Hjälpsystemet.för.
minderåriga.som.administreras.av.förläggningen.i.Uleåborg.består.förut-
om.av.ordföranden.och.sekreteraren.också.av.företrädare.för.polisen,.Cen-
tralkriminalpolisen,.Gränsbevakningsväsendet,.Uleåborg.stads.barnskydd.
och.länsstyrelsen..Sammansättningen.i.bedömningsgruppen.i.Uleåborg.ser.
inte.heller.ut.att.ha.det.antal.sakkunniga.inom.social-.och.hälsovården.som.
integrationslagen.förutsätter,.men.situationen.jämnas.ut.av.att.barnskyddet.
företräds..Länsstyrelserna.upphörde.att.existera.vid.ingången.av.2010,.vil-
ket.innebär.att.företrädaren.i.de.yrkesövergripande.bedömningsgrupperna.
numera.kommer.från.regionförvaltningsverken..

Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.det.finns.många.goda.
skäl.till.varför.bedömningsgrupperna.behövs..Förläggningarna.har.tradi-
tionellt.inte.haft.hand.om.brottsoffer.utan.asylsökande,.vars.situation.kan.
avvika.till.och.med.betydligt.från.människohandelsoffrens.situation.och.
behov..De.yrkesövergripande.bedömningsgrupperna.består.som.namnet.sä-
ger.av.sakkunniga.inom.många.olika.yrkesgrupper..Människohandelsoff-
ren.har.mycket.varierande.behov,.vilket.förutsätter.en.yrkesövergripande.
bedömning.där.synpunkter.på.möjligheter.till.vistelse.i.landet,.brottsbe-
kämpning,.social-.och.hälsovård.och.barnskydd.förenas..Bedömningsgrup-
perna.kan.stöda.förläggningarnas.föreståndare.när.dessa.fattar.beslut.om.
en.person.ska.upptas.eller.uteslutas.ur.systemet,.om.tillgängliga.tjänster.
och.om.säkerhetsfaktorer..Den.nationella.människohandelsrapportören.an-
ser.att.idén.om.en.yrkesövergripande.bedömningsgrupp.i.princip.är.god.
och.det.stöd.de.ger.föreståndarna.för.förläggningarna.är.nyttigt..Många.
parter.i.de.yrkesövergripande.bedömningsgrupperna.utför.ett.bra.och.ban-
brytande.arbete..Den.nationella.människohandelsrapportören.har.dock.lagt.
märke.till.att.de.yrkesövergripande.bedömningsgrupperna.med.sin.verk-
samhet.verkar.höja.tröskeln.till.inträde.i.hjälpsystemet..
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För. att. sänka. tröskeln. till. inträde. i. hjälpsystemet. ställer.den.nationella.
människohandelsrapportören. frågan. huruvida. integrationslagen. borde.
ändras. också. beträffande. bedömningsgrupperna.. Den. nationella.män-
niskohandelsrapportören.uppmanar. till. reflektioner.över.hjälpsystemets.
syfte.och.mål:.även.om.det.kan.vara.nytta.med.hjälpsystemet.i.brottsbe-
kämpningen.är.hjälpsystemet.ändå.inte.i.första.hand.ett.redskap.för.för-
undersökningsmyndigheterna.utan.skapat.för.att.hjälpa.och.skydda.offer.
för.människohandel..Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.
hjälpsystemets.grundläggande.uppgift.borde.förtydligas.och.dess.gränser.
i.förhållande.till.förundersökningen.och.straffprocessen.stärkas.också.i.de.
yrkesövergripande.bedömningsgruppernas.arbete..Därför.rekommenderar.
den.nationella.människohandelsrapportören.att.man.noggrannare.funderar.
på.bedömningsgruppernas.befogenheter.beträffande.vem.som.upptas.i.och.
utesluts.ur.hjälpsystemet.för.offer.människohandel..Även.frågor.som.gäller.
behovet.av.tjänster.och.det.praktiska.genomförandet.kan.bäst.avgöras.av.
socialarbetarna.i.hjälpsystemen..Den.nationella.människohandelsrappor-
tören.anser.att.bedömningsgruppernas.sammansättning.också.borde.över-
läggas.noggrannare..Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.
kunnande.och.inflytande.i.hälso-.och.socialsektorn.vid.behandlingen.av.
frågor.som.rör.offren.borde.ökas.och.bedömningsgruppernas.sammansätt-
ning.till.denna.del.stärkas.ytterligare..Bedömningsgrupperna.borde.också.
kompletteras.med.sakkunniga.i.frågor.som.rör.de.mänskliga.rättigheterna..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.under.sitt.första.verksam-
hetsår.också.fäst.uppmärksamhet.vid.att. systemet.administreras.av. två.
flyktingförläggningar.som.båda.har.egna.bedömningsgrupper..Att.hjälp-
systemet.sköts.av.två.olika.förläggningar.med.egna.bedömningsgrupper.
kan.leda.till.problem.beträffande.likställigheten..Den.nationella.männis-
kohandelsrapportören.har.lagt.märke.till.att.förläggningarna.och.bedöm-
ningsgrupperna.i.Joutseno.och.Uleåborg.delvis.har.tillägnat.sig.olika.förfa-
ringssätt..De.avvikande.förfaringssätten.kan.i.en.del.fall.vara.begrundade.
speciellt.av.den.orsaken.att.förläggningarna.har.olika.målgrupper:.när.man.
ger.hjälp.till.minderåriga.bör.man.beakta.barnets.bästa,.vilket.påverkar.
vem.som.upptas.i.och.utesluts.ur.hjälpsystemet.och.tjänsterna.som.hjälp-
systemet.tillhandahåller..Rapportören.uppmanar.ändå.förläggningarna.att.
försäkra.sig.om.att.hjälpsystemet.fungerar.så. jämlikt.som.möjligt..Den.
nationella.människohandelsrapportören.rekommenderar.att.man.skulle.till-
sätta.en.enhetlig.bedömningsgrupp.för.att.garantera.ett.likvärdigt.bemö-
tande.av.offren.

Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.det.ändå.inte.nöd-
vändigtvis.räcker.med.dessa.ändringar..Den.nationella.människohandels-
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rapportören.rekommenderar.att.man.tillsätter.ett.expertorgan.på.bred.bas..
Gruppen.skulle.ha.som.uppgift.att.ge.riktlinjer.och.instruktioner.av.mera.
allmän.natur..Expertorganet.kunde.vidare.rådfrågas.också.vid.behandling.
av.enskilda.fall,.men.dess.viktigaste.uppgift.skulle.ändå.vara.att.utgöra.
ett.i.huvudsak.yrkesövergripande.expertorgan.i.vanligare.frågor.och.styra.
hjälpsystemets.arbete.och.eventuellt.allt.arbete.mot.människohandel.i.stäl-
let.för.den.befintliga.styrgruppen..Expertorganet.skulle.också.ha.tillräckli-
ga.befogenheter.att.ge.instruktioner.till.andra.myndigheter..Den.nationella.
människohandelsrapportören.skulle.ha.rätt.att.delta.i.expertarbetsgruppens.
arbete.som.en.självständig.och.oavhängig.observatör..Även.aktörer.i.tredje.
sektorn.skulle.vara.representerade.i.expertorganet..Expertorganet.skulle.
verka.under.ledning.av.Migrationsverket..

Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.det.vara.en.utmanande.
lösning.att. inkludera.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.i.mot-
tagningssystemet..I.arbetsgruppen.som.utarbetat.den.första.handlingspla-
nen.mot.människohandel.ansåg.majoriteten.att.social-.och.hälsovårdsmi-
nisteriet.borde.ta.ansvaret.för.att.hjälpa.offren.för.människohandel..Det.
beslöts.dock.att.placera.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel.i.
anslutning.till.mottagningssystemet.för.asylsökande,.eftersom.inget.annat.
befintligt.statligt.system.kunde.identifieras..Även.om.en.del.av.offren.för.
människohandel.är.asylsökande.är.det.viktigt.att.märka.att.dessa.två.grup-
per.inte.har.samma.behov.och.rättigheter..I.det.nuvarande.systemet.finns.
det.enligt.den.nationella.människohandelsrapportören.en.risk.att.man.i.en.
situation.då.mottagningen.av.asylsökande.blivit.strängare,.börjar.tillämpa.
sådana.principer.och.bestämmelser.på.offren.för.människohandel.som.inte.
lämpar.sig.för.dessa.och.som.kan.leda.till.att.de.förvägras.sina.rättigheter..
Som.en.sådan.risk.lyfter.rapportören.fram.Dublinförfarandet.vid.avvisning.
som.tas.upp.senare.i.rapporten.

3.2.6. Hantering av klientskap i hjälpsystemet och tillhandahållande av 
tjänster

Enligt.lagen.kan.offer.för.människohandel.erbjudas.mångsidig.hjälp,.stöd.
och.rådgivning..Innehållet.i.hjälpen.påverkas.av.den.sannolika.längden.på.
offrets.vistelse.i.Finland..När.offret.har.upptagits.i.hjälpsystemet.erbjuds.
han.eller.hon.olika.tjänster.efter.det.egna.behovet.och.de.egna.önskemålen..
Hjälpen.är.frivillig.för.fullvuxna.offer.för.människohandel..Beslut.som.
gäller.minderåriga.offer.för.människohandel.fattas.utgående.från.barnets.
bästa.och.barnskyddslagen.beaktas.också..Myndigheterna.ska.trygga.för-
utsättningarna. för.barnens.välbefinnande,.hälsa,. integritet,. tillväxt.och.
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utveckling..Hjälpen. kan. omfatta. bland. annat. krishjälp,. anordnande. av.
inkvartering,. rättslig. rådgivning.och. rättshjälp. samt.hälsovårdstjänster..
När.hjälpåtgärder.ordnas.ska.offrets.säkerhet.beaktas..Ett.offer.för.män-
niskohandel.kan.också.få.utkomststöd.samt.stöd.för.att.lära.sig.finska.och.
för.andra.åtgärder.som.främjar.integrationen..Stött.återvändande.(trygg.
hemresa.och.stöd.för.den.nya.integrationen).hör.också.till.tjänsterna.som.
hjälpsystemet.tillhandahåller..

När.de.första.hjälpåtgärderna.ges.kartläggs.offrets.situation.och.behov..
Frågor.som.ska.utredas.är.till.exempel.legalisering.av.vistelsen.i.landet,.
säkerhetsrisker,.boende,.utkomst,.fysisk.och.psykisk.hälsa.och.välbefin-
nande,.sociala.relationer,.specialtjänster. för.minderåriga.samt.behov.av.
barnskydd..I.begynnelseskedet.är.det.nödvändigt.att.offret.anvisas.ett.bi-
träde.och.ofta.också.en.stödperson..En.företrädare.ska.enligt.lagen.utses.
för.minderåriga.offer.för.människohandel..Därtill.skapar.man.ett.nätverk.
av.aktörer,.klargör.aktörernas.roller.och.ansvars.samt.kommer.överens.om.
metoder.och.sätt.att.hålla.kontakt..Anordnandet.av.hjälp.i.praktiken.påver-
kas.av.om.offret.har.en.hemort.i.Finland,.om.offret.är.asylsökande.eller.om.
basservicen.för.offret.ordnas.på.annat.sätt..Hjälpåtgärderna.planeras.och.
genomförs.i.samarbete.mellan.myndigheter,.medborgarorganisationer.och.
andra.aktörer..Målet.med.hjälpsystemet.är.att.klienten.ska.återhämta.sig.
och.återfå.krafterna..Till.detta.mål.hör.å.ena.sidan.att.hjälpa.klienten.att.
återfå.krafterna.samt.att.stöda.klientens.självständighet.och.livskompetens.
och.å.andra.sidan.att.öka.kunskapen.om.klientens.rättigheter.och.metoder.
som.klienten.kan.använda.för.att.rättigheterna.ska.tillgodoses..Man.strävar.
efter.att.förebygga.risken.att.på.nytt.falla.offer.för.människohandel..Offret.
hjälps.enligt.det.uppskattade.behovet.av.hjälp..Mål.på.individuellt.plan.kan.
vara.till.exempel:

•. Att.klara.av.straffprocessen.
•. Att.bekanta.sig.med.det.finländska.samhället.och.servicesystemet.

samt.kulturen.
•. Att.lära.sig.språket.
•. Att.skapa.ramar.för.vardagen,.leva.i.vardagen.och.klara.av.den.
•. Att.antas.till.en.skola,.en.utbildning.eller.komma.in.i.arbetslivet.
•. Att.knyta.och.upprätthålla.sociala.relationer.

Eftersom.offrens.behov.av.hjälp.varierar.betydligt.är.det.klart.att.de.offer.
som.är.i.den.sämsta.ställningen.ofta.är.i.störst.behov.av.hjälp..Deras.möjlig-
heter.och.förmåga.att.trygga.sina.egna.rättigheter.kan.ibland.vara.mycket.
begränsade..Offrens.traumatiska.erfarenheter.och.andra.faktorer.som.or-
sakar.sårbarhet.eller.otrygghet,.som.till.exempel.handikapp,.kan.göra.det.
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ännu.mera.utmanande.att.hjälpa.offren.om.de.själva.inte.vet.vad.de.behöver.
eller.inte.kan.uttrycka.sina.behov.tillräckligt.tydligt..En.främmande.kul-
tur.och.ett.främmande.språk.innebär.speciella.utmaningar.för.hjälpen.och.
detta.borde.beaktas.till.exempel.när.man.reder.ut.rättsliga.angelägenheter.
för.offret..Tillräcklig.juridisk.rådgivning.och.rättshjälp.är.i.en.central.ställ-
ning.då.hjälp.ges.till.ett.offer.för.att.offret.ska.känna.till.sina.rättigheter.och.
för.att.eventuella.rättsförluster.ska.kunna.undvikas..Risken.att.på.nytt.falla.
offer.för.människohandel.är.en.risk.som.måste.tas.på.allvar.och.som.med.
alla.medel.ska.försöka.förebyggas..Likaså.borde.man.beakta.den.skam.och.
stigma.som.är.förknippad.med.prostitution..Den.skada.som.detta.eventuellt.
kan.orsaka.offret.eller.de.anhöriga.ska.försöka.minimeras..Hjälpen.till.offer.
för.människohandel.ska.vara.verksamhet.som.är.systematisk.och.inriktad.
på.framtiden..Målet.med.verksamheten.ska.vara.att.medvetet.eliminera.
faktorer.som.utsätter.personen.för.att.på.nytt.falla.offer.för.människohandel.
eller.minska.sådana.faktorers.betydelse.eller.påverkan.i.offrets.liv..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.lagt.märke.till.att.förverk-
ligandet.av.hjälpsystemets.tjänster.många.gånger.har.förlöpt.bra..Tjänster-
na.koordineras.och.genomförs.i.huvudsak.med.stor.yrkesskicklighet.och.ur.
offrets.synvinkel..Det.har.dock.ibland.förekommit.problem.med.att.genom-
föra.tjänsterna.på.ett.ändamålsenligt.sätt..Alla.offer.för.människohandel.
har.inte.anvisats.ett.biträde.som.skulle.kunna.sörja.för.att.offrets.rättigheter.
tillgodoses..Sådana.situationer.där.människohandelsbrottet.har.skett.utan-
för.Finlands.gränser.och.en.förundersökning.därför.inte.har.kunnat.inledas.
har.också.visat.sig.vara.speciellt.utmanande..Offren.för.människohandel.
har.också.andra.rättsliga.behov.som.kan.vara.förknippade.med.till.exem-
pel.utredning.av.uppehållstillstånd,.familjemedlemmarnas.ställning,.barn-
skydd,.arbetsrelaterade.fordringar.eller.skadeersättningar..Därför.anser.den.
nationella.människohandelsrapportören.att.varje.offer.för.människohandel.
så.fort.som.möjligt.efter.identifieringen.och.hänvisningen.till.hjälpsystemet.
ska.anvisas.ett.opartiskt.och.sakkunnigt.biträde..Biträdet.ska.ges.en.möjlig-
het.att.närvara.när.offren.för.människohandel.tilltalas.och.förhörs..Många.
offer.för.människohandel.och.i.synnerhet.svårt.traumatiserade.offer.som.
har.blivit.sexuellt.utnyttjade.behöver.ofta.också.en.stödperson.för.att.klara.
av.vardagen,.myndighetsöverläggningar.och.en.eventuell.rättegång..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.också.lagt.märke.till.att.
alla.eventuella.människohandelsoffers.uppehållstillstånd.inte.har.retts.ut.
omedelbart.efter.att.offret.har.identifierats.och.hänvisats.till.hjälpsystemet..
Offret.har.rätt.att.få.uppehållstillståndet.utrett.och.ovetskapen.om.huruvida.
och.på.vilka.grunder.offret.har.rätt.att.vistas.i.landet.ökar.ett.traumatise-
rat.offers.psykiska.börda.och.hjälper.inte.honom.eller.henne.att.återhämta.
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krafterna..Därför. anser.den.nationella.människohandelsrapportören. att.
varje.människohandelsoffers.uppehållstillstånd.måste.redas.ut.så.fort.som.
möjligt.efter.att.offret.har.identifierats.och.hänvisats.till.hjälpsystemet.och.
uppehållstillståndets.giltighet.måste.skötas.om.på.behörigt.sätt..Till.exem-
pel.betänketiden.som.kan.beviljas.offer.för.människohandel.är.ett.verktyg.
som.myndigheterna.enligt.den.nationella.människohandelsrapportören.kan.
använda.oftare.än.i.dagens.läge.i.sådana.situationer.där.identifieringen.av.
ett.offer.för.människohandel.ännu.pågår..

Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.inte.att.förläggningarna.
är.de.bästa.möjliga.inkvarteringsställena.för.alla.offer..Speciellt.för.sexu-
ellt.utnyttjade.offer.är.förläggningarna.sällan.trygga.ställen..Vid.valet.av.
inkvartering.bör.man.beakta.de.misstankar.och.anklagelser.som.andra.bo-
ende.eventuellt.riktar.mot.offret.på.grund.av.att.offret.har.tvingats.prostitu-
era.sig..Skam.som.är.förknippad.med.prostitution.och.sexuellt.utnyttjande.
främjar.inte.offrets.återhämtning.och.förmåga.att.överleva.de.traumatiska.
händelserna..Därför.rekommenderar.den.nationella.människohandelsrap-
portören.att.de.aktörer.som.ansvarar.för.administreringen.av.hjälpsystemet.
också.aktivt.söker.andra.alternativ,.såsom.stödbostäder,.första-.och.skydds-
hem.och.barnskyddsenheter..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.lagt.märke.till.att.en.ut-
redning.om.offrets.behov.av.terapi.eller.annat.psykiskt.stöd.inte.alltid.har.
gjorts..Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.det.är.mycket.
viktigt.att.reda.ut.dessa.behov.speciellt.när.det.gäller.offer.som.har.blivit.
sexuellt.utnyttjade..En.yrkesskicklig.personal.som.har.specialiserat.sig.på.
mentala.problem.kan.också.hjälpa.andra.parter.som.arbetar.med.offren.
för.människohandel.att.förstå.och.på.ett.behörigt.sätt.beakta.djupet.av.det.
trauma.som.ett.offer.av.människohandel.lider.av.och.hur.detta.påverkar.
offrets.beteende.samt.förmåga.att.fatta.beslut.som.rör.offret.självt.och.att.
sköta.sina.egna.angelägenheter..Samarbete.mellan.parterna.som.deltar.i.
hjälparbetet.är.också.av.andra.orsaker.av.central.betydelse..Hjälpåtgärderna.
ska.planeras.i.samarbete.med.offret/dennes.intressebevakare,.biträde,.före-
trädare.och.stödperson..

Hjälpsystemet.är.mycket.nytt.och.antalet.offer.som.har.hänvisats/sökt.sig.
till.systemet.är.litet..Eftersom.antalet.offer.som.har.sökt.sig.till.hjälpsyste-
met.är.litet.är.erfarenheterna.av.systemet.begränsade..Därför.är.det.förstå-
eligt.att.systemet.saknar.etablerad.praxis..I.denna.situation.borde.man.ändå.
fästa.speciell.uppmärksamhet.vid.att.hjälpsystemets.arbete.och.produktion.
av.tjänster.är.systematisk.och.likställd..Det.har.framförts.till.den.nationella.
människohandelsrapportören.att.hjälpsystemet.saknar.klara.anvisningar.om.
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vilka.tjänster.offren.kan.få.och.i.vilken.omfattning.eller.hur.ofta.en.enskild.
tjänst.kan.fås..Rapportören.rekommenderar.att.parterna.som.administrerar.
hjälpsystemet.utarbetar.tydliga.anvisningar.om.utbudet.av.tjänster.där.det.
framgår.vilka.tjänster.hjälpsystemet.tillhandahåller..Enligt.rapportören.är.
det.dock.mycket.positivt.att.hjälpsystemet.i.praktiken.har.kunnat.ordna.så.
gott.som.alla.tjänster.som.offren.behöver.och.i.en.del.fall.har.tjänsterna.
ordnats.utan.att.lämna.någon.möda.ospard..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.under.sitt.första.verksam-
hetsår.lagt.märke.till.att.det.ibland.har.förekommit.problem.beträffande.
hanteringen.av.klientskap.i.hjälpsystemet..Hjälpsystemets.verksamhets-
förutsättningar.har.på.senare.tid.dock.klart.förbättrats.speciellt.i.Joutseno.
där.mera.personal.som.arbetar.med.människohandel.har.rekryterats...Den.
nationella.människohandelsrapportören.anser.att.hjälpsystemet.borde.ha.
tillgång.till.tillräckliga.personalresurser.och.därigenom.möjlighet.att.bära.
ett.helhetsbetonat.ansvar.för.klientskapen..

En.utmaning.när.det.gäller.hjälpåtgärder.är.att.förläggningarnas.förestån-
dare.som.fattar.beslut.om.hjälp.inte.verkar.komma.åt.andra.myndigheters.
uppgifter.som.är.av.betydelse.när.det.fattas.beslut.om.hjälp.till.offren..En-
ligt.den.nationella.människohandelsrapportören.är.lagstiftningen.i.detta.
hänseende.oklar.och.borde.preciseras..

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.lagt.märke.till.att.aktörer.
i.tredje.sektorn.ofta.har.tvingats.sköta.även.sådana.ärenden.som.de.enligt.
lagen.inte.är.skyldiga.att.sköta..Ibland.har.myndigheterna.bett.organisatio-
nerna.att.vara.ett.slags.kontaktlänkar.till.offren..Troligtvis.har.detta.delvis.
berott.på.bristen.på.tillräckliga.personalresurser,.varvid.tredje.sektorn.i.
onödigt.stor.utsträckning.har.varit.tvungen.att.hantera.klientskapen..Å.an-
dra.sidan.kan.detta.bero.på.att.fördelningen.av.uppgifter.och.ansvar.mellan.
myndigheterna.och.aktörerna.i.tredje.sektorn.inte.har.varit.tillräckligt.klar.
i.alla.situationer..Därför.rekommenderar.den.nationella.människohandels-
rapportören.att. förläggningarna.som.administrerar.hjälpsystemet.skulle.
göra.upp.samarbetsprotokoll.(Memoranda.of.Understanding).tillsammans.
med.aktörerna.i.tredje.sektorn.där.uppgifterna.och.ansvarsområdena.skulle.
fördelas.mellan.myndigheterna.och.aktörerna.i.tredje.sektorn..Förläggning-
arna.borde.tillsammans.med.aktörerna.i.tredje.sektorn.utarbeta.ramavtal.
som.innehåller.bestämmelser.av.mera.allmän.natur.om.ersättning.av.kost-
nader.för.att.aktörerna.i.tredje.sektorn.som.i.praktiken.producerar.tjäns-
terna.ska.kunna.reagera.även.på.oväntade.behov.av.hjälp.i.rätt.tid.utan.att.
kontakta.förläggningen.skilt.för.varje.tjänst..Dessa.ramavtal.har.också.till.
vissa.delar.gjorts.upp..
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Den.nationella.människohandelsrapportören.har.under.sitt.första.rappor-
teringsår.fäst.uppmärksamhet.också.vid.tredje.sektorns.verksamhet.när.
tjänster.för.offer.för.människohandel.produceras..Den.nationella.människo-
handelsrapportören.har.fått.den.uppfattningen.att.det.för.det.mesta.har.varit.
hög.nivå.på.hjälpen.som.tredje.sektorn.ger.offren..Rapportören.är.dock.i.
någon.mån.oroad.över.att.ingen.instans.övervakar.produktionen.av.tjänster.
i.tredje.sektorn..Produktionen.av.tjänster.sker.inte.med.tjänsteansvar.och.
är.inte.transparent..Därför.rekommenderar.den.nationella.människohan-
delsrapportören.att.de.centrala.aktörerna.i.tredje.sektorn.i.samarbete.med.
myndigheterna.skulle.utarbeta.kvalitetskriterier.som.skulle.styra. tredje.
sektorns.produktion.av.tjänster.för.offer.för.människohandel...

Den.nationella.människohandelsrapportören.har.under.sitt.första.verksam-
hetsår.också.lagt.märke.till.att.inträde.i.hjälpsystemet.inte.nödvändigtvis.
påverkar.procedurerna.för.avlägsnande.ur.landet:.ett.offer.kan.alltså.avlägs-
nas.ur.landet.även.om.han.eller.hon.har.upptagits.i.hjälpsystemet..Tillsvi-
dare.verkar.situationen.ha.aktualiserats.angående.Dublinfallen..Tolkningen.
verkar.få.stöd.av.det.beslut.som.Helsingfors.förvaltningsdomstol.gav.i.ja-
nuari.2010..I.sitt.beslut.konstaterar.förvaltningsdomstolen.att.”det.inte.finns.
anledning.att.ändra.ärendets.beslut.[beslut.om.avvisning.till.Grekland],.
även.om.man.beaktar.ändringssökandens.ytterligare.utredning.om.att.ha.
blivit.upptagen.i.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel”.23.Den.natio-
nella.människohandelsrapportören.medger.att.förvaltningsdomstolen.har.
som.uppgift.att.kontrollera.om.Migrationsverkets.beslut.är.lagenliga,.men.
anser.tolkningen.vara.begränsande.med.tanke.på.huruvida.människohan-
delsoffrens.rättigheter.tillgodoses..

Den.nationella.människohandelsrapportören.önskar.att.Migrationsverket.
och.förläggningarna.skulle.föra.en.dialog.sinsemellan.om.detta.och.att.de.
skulle.kunna.enas.i.frågan..Lagstiftningen.möjliggör.också.en.annan.tolk-
ning.och.därför.anser.människohandelsrapportören.inte.att.det.ännu.i.detta.
skede.är.nödvändigt.med.ändringar. i. lagstiftningen.för.att. trygga.män-
niskohandelsoffrens.rättigheter..Stöd.för.en.tolkning.som.bättre.skulle.till-
godose.människohandelsoffrens.rättigheter.ger.till.exempel.Europarådets.
konvention.om.bekämpning.av.människohandel..Konventionen.förbjuder.
av.grundad.anledning.utvisning.av.personer.som.misstänks.vara.offer.för.
människohandel.(art..10).och.förpliktar.konventionsstaterna.att.tillhanda-
hålla.dessa.personer.de.minimitjänster.som.finns.uppräknade.i.konventio-
nen.(art..12)..I.Finland.får.offren.för.människohandel.dessa.minimitjänster.
via.systemet.för.hjälp.till.offer.för.människohandel..Enligt.den.förklarande.
rapporten.till.konventionen.får.ett.offer.för.människohandel.inte.utvisas.

23. Helsingfors.förvaltningsdomstol,.05510/09/3106,.26.1.2010..
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till.ursprungslandet.eller.till.ett.tredje.land.(punkt.133)..I.den.förklarande.
rapporten.till.konventionen.konstateras.ännu.att.konventionsstaterna.måste.
erbjuda.hjälp.till.alla.offer.för.människohandel.som.vistas.på.deras.område.
(punkt.148)...

Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.det.inte.borde.vara.av.
någon.betydelse.i.beslutsfattandet.som.rör.hjälpsystemet.att.offret.har.blivit.
offer.för.människohandel.i.något.annat.land..Det.kan.finnas.flera.orsaker.
till.att.ett.offer.kommer.till.Finland.och.söker.sig.till.hjälpsystemet:.till.ex-
empel.om.personen.har.fallit.offer.för.människohandel.på.grund.av.dåliga.
mottagningsförhållanden,.offrets.oro.för.sin.säkerhet.eller.rädsla.för.att.på.
nytt.falla.offer.för.människohandel..I.och.med.ikraftträdandet.av.Europa-
rådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.stärks.förpliktelsen.
att.skydda.alla.offer.för.människohandel.på.det.egna.området.ytterligare..
Enligt.den.nationella.människohandelsrapportören.borde.hjälpsystemet.ta.
ansvar.för.att.hjälpa.och.skydda.offret.om.det.finns.tecken.på.utnyttjande.
som.innehåller.drag.av.människohandel..I.hjälpsystemet.borde.man.också.
uppta.s.k..Dublinfall.om.det.finns.tecken.på.att.offren.har.fallit.offer.för.
människohandel.i.något.annat.EU-land..Så.borde.man.gå.till.väga.i.synner-
het.beträffande.minderåriga..Besluten.som.rör.hjälpsystemet.borde.enligt.
den.nationella.människohandelsrapportörens.uppfattning.vara.av.betydelse.
också.när.det.fattas.beslut.om.avvisning.som.grundar.sig.på.förordningen.
om.avgörandet.av.ansvaret.

3.2.7. Utbildning om hjälpsystemet

Hjälpsystemet.för.människohandelsoffer.är.en.mycket.ny.mekanism..Ett.
centralt.villkor.för.att.det.ska.vara.effektivt.är.att.aktörerna.som.eventuellt.
möter.offer.för.människohandel.i.sitt.arbete.har.tillräckliga.kunskaper.om.
systemet,.om.kraven.på.inträde.i.systemet.och.om.förfaringssätten..Den.
nationella.människohandelsrapportören.har.lagt.märke.till.att.många.ännu.
har.svag.kännedom.om.dessa.frågor,.vilket.gör.att.de.inte.alltid.kan.vända.
sig.till.hjälpsystemet.i.praktiken..Det.är.mycket.utmanande.att.öka.kunska-
pen.om.systemet.eftersom.antalet.aktörer.som.möter.offer.för.människo-
handel.i.sitt.arbete.är.påfallande.stort,.speciellt.när.till.exempel.personalen.
i.kommunernas.social-.och.hälsoväsende.är.inberäknad..Eftersom.offret.
sällan.identifierar.sig.själv.som.offer.för.människohandel.utan.söker.hjälp.
av.andra.orsaker,.är.myndigheternas.förmåga.att.identifiera.ett.offer.för.
människohandel.utgående.från.en.fragmentarisk.berättelse.av.största.vikt..
Offret.kan.söka.hjälp.till.exempel.på.grund.av.misshandel,.sexuellt.våld,.
arbetsrelaterade.fordringar,.hot,.rädsla.för.utvisning.eller.begränsningar.av.
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rörelsefriheten..Små.bitar.kan.bli.till.en.helhet.som.i.rättsliga.sammanhang.
kallas.människohandel..Denna.slutsats.att.det.är.fråga.om.människohandel.
är.väsentlig.för.offret,.eftersom.offrets.lagenliga.rättigheter.till.hjälp.och.
stöd.som.ges.till.offer.för.människohandel.då.kan.tillgodoses...

Under.sitt.första.verksamhetsår.granskade.den.nationella.människohan-
delsrapportören.bland.annat.hur.aktiva.förläggningarna.som.ansvarar.för.
administreringen.av.hjälpsystemet.har.varit. i.att.sprida.information.om.
hjälpsystemet.med.hjälp.av.utbildning..Rapportören.frågade.förläggning-
arna.om.de.har.ordnat.utbildning.i.anslutning.till.hjälpsystemet.och.om.
detta.är.fallet,.hurudan.utbildning.det.har.varit.fråga.om.och.vem.som.har.
deltagit..

Förläggningarna.i.Uleåborg.och.Joutseno,.som.administrerar.hjälpsyste-
met,.fick.resurser.för.det.första.verksamhetsåret.för.att.anställa.människo-
handelskoordinatorer..Koordinatorerna.inledde.sitt.arbete.i.början.av.2007..
Koordinatorerna.hade.som.uppgift.att.planera.hjälpsystemen,.utarbeta.in-
formationsplaner.samt.sammanställa.utbildnings-.och.informationsmaterial.
om.människohandelsfenomen.och.hjälpsystemet.samt.utbilda.hjälpsyste-
mets.viktigaste.samarbetspartner.och.tjänsteproducenter..Båda.koordina-
torerna.slutade.sitt.arbete.i.slutet.av.2007.och.inga.nya.koordinatorer.har.
därefter.anställts..

Förläggningen.i.Joutseno.anställde.en.socialarbetare.till.hjälpsystemet.för.
offer.för.människohandel..Till.socialarbetarens.uppgifter.hör.förutom.att.
hjälpa.enskilda.offer.också.att.informera.om.och.utbilda.i.systemet..Den.
nationella.människohandelsrapportören.anser.ökningen.av.de.mänskliga.
resurserna.som.en.positiv.utvecklingstrend.också.med.tanke.på.informe-
ringen.och.utbildningen.angående.hjälpsystemet..Förläggningen.i.Joutseno.
meddelade.i.sitt.svar.till.den.nationella.människohandelsrapportören.att.
under.den.tid.som.föreståndaren.som.tillträdde.2009.har.varit.föreståndare.
har.förläggningen.inte.anordnat.utbildning,.men.föreståndaren.har.talat.
på.olika.evenemang.där.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.också.
har.diskuterats...Utbildning.har.på.detta.sätt.anordnats.för.bland.andra.ar-
betsvillkorsombudsmännen.i.Finlands.Fackförbunds.Centralorganisation.
(FFC),.gränsbevakarna.och.personalen.i.inrikesministeriets.telefonväxel..

Förläggningen.i.Uleåborg.uppgav.i.sitt.svar.att.anordnandet.av.utbildning.
hörde.till.människohandelskoordinatorernas.arbetsuppgifter.när.de.var.an-
ställda..Människohandelskoordinatorn.gav.utbildning.i.människohandeln.
som.fenomen.samt.strävade.efter.att. främja. identifieringen.av.offer. för.
människohandel.och.hänvisningen.av.offren.till.hjälpsystemet..Förutom.
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att.människohandelskoordinatorn.utbildade.personalen.vid.förläggningarna.
har.bland.annat.tolkar,.företrädare.för.minderåriga.asylsökande,.social-
arbetare.samt.parter.som.arbetar.med.invandrare.fått.utbildning.i.hur.de.
bör.möta.en.traumatiserad.klient..Största.delen.av.kurserna.har.ordnats.av.
någon.annan.instans..Anställda.vid.förläggningarna.har.deltagit.som.talare.
på.kurserna..Den.yrkesövergripande.bedömningsgruppen.har.dessutom.fått.
utbildning.i.lagstiftningen.som.rör.hjälpsystemet.och.barnskydd..

Utgående.från.de.svar.som.den.nationella.människohandelsrapportören.
har.fått.anser.han.att.båda.förläggningarna.har.deltagit.aktivt.som.talare.
på.många.sådana.evenemang.där.de.har.kunnat.förmedla.information.om.
hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..Rapportören.ser.detta.som.nå-
got.positivt.men.tror.samtidigt.inte.att.en.sådan.relativt.slumpmässig.utbild-
ning.som.ofta.sker.på.initiativ.av.andra.parter.är.tillräcklig..Förläggning-
arna.har.hittills.gjort.onödigt.små.satsningar.på.utbildning,.vilket.delvis.
kan.förklara.det.låga.antalet.offer.som.har.upptagits.i.hjälpsystemet..

Den.nationella.människohandelsrapportören.anser.att.hjälpsystemets.egna.
anställda.kan.ge.den.innehållsmässigt.bästa.utbildningen..Avsaknaden.av.
en.människohandelskoordinator.eller.motsvarande.kan.leda.till.att.de.som.
arbetar.med.eventuella.offer.för.människohandel.inte.får.tillräckliga.upp-
gifter.om.hjälpsystemet.och.därför.inte.kan.hänvisa.offren.de.har.iden-
tifierat.till.hjälpsystemet..Den.nationella.människohandelsrapportören.re-
kommenderar.att.förläggningarna.som.administrerar.hjälpsystemet.ordnar.
kurser.som.behandlar.hjälpsystemet.och.dess.arbete.för.myndigheter.som.
eventuellt.möter.offer.för.människohandel.i.sitt.arbete.och.för.aktörer.i.tred-
je.sektorn..Förläggningarna.bör.dessutom.säkerställa.att.det.finns.tillgång.
till.skriftligt.material.om.hjälpsystemet.som.i.eventuella.identifieringssi-
tuationer.kan.ges.till.offren..Materialet.bör.vara.tillgängligt.på.många.olika.
språk..Den.nationella.människohandelsrapportören.har.blivit.informerad.
om.att.en.informations-.och.utbildningsarbetsgrupp.underställd.styrgrup-
pen.som.bäst.håller.på.och.utarbetar.instruktioner.angående.hjälpsystemet..

Den.nationella.människohandelsrapportörens.rekommendationer.presente-
ras.i.slutet.av.nästa.kapitel,.då.verkställandet.av.ändringar.skulle.förutsätta.
ändringar.i.både.integrationslagen.och.utlänningslagen..
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4. Uppehållstillstånd och betänketider i fall som rör människohandel 
eller utnyttjande som är jämförbart med människohandel

4.1. Inledning

Förenta.Nationerna.godkände.i.december.en.konvention.mot.organiserad.
brottslighet.vars. tilläggsprotokoll.är.det. första. folkrättsliga.dokumentet.
som.uppmanar.konventionsstaterna.att.vidta.åtgärder.genom.vilka.offer.för.
människohandel.vid.behov.kan.stanna.på.dess.område.temporärt.eller.per-
manent.(art..7)..Europeiska.unionens.råd.utfärdade.i.april.2004.direktivet.
2004/81/EG.om.uppehållstillstånd.till.tredjelandsmedborgare.som.har.fallit.
offer.för.människohandel.eller.som.har.fått.hjälp.till.olaglig.invandring.och.
vilka.samarbetar.med.de.behöriga.myndigheterna.(det.s.k..offerdirektivet)..
Direktivet.förpliktar.medlemsstaterna.att.upplysa.de.behöriga.tredjelands-
medborgarna.om.möjligheten.att.få.uppehållstillstånd..Innan.uppehållstill-
ståndsprocessen.inleds.måste.offren.beviljas.betänketid..Under.betänketi-
den.kan.offren.fatta.ett.välinformerat.beslut.om.huruvida.de.vill.samarbeta.
med.behöriga.myndigheter.trots.de.risker.ett.sådant.samarbete.eventuellt.
innebär..Man.tror.att.möjligheten.till.uppehållstillstånd.sporrar.offren.att.
samarbeta.med.myndigheterna.av.egen.fri.vilja.och.på.så.sätt.effektivare.
i.syfte.att.ställa.dem.som.har.gjort.sig.skyldiga.till.människohandel.till.
straffrättsligt.ansvar.

I.direktivet.framhävs.och.betonas.målen.som.gäller.brottsbekämpning..Det.
är.mycket.förståeligt.ur.staternas.synvinkel,.eftersom.de.samtidigt.strävar.
efter.att.förhindra.att.tillståndsgrunden.blir.ett.redskap.för.olaglig.invand-
ring.och.därigenom.en.kanal.för.missbruk..Ur.offrens.synvinkel.är.direkti-
vet.mindre.lyckat,.eftersom.det.ställer.samarbete.med.myndigheterna.som.
en.förutsättning.för.tillståndet.och.förutsätter.att.offren.bryter.banden.till.
gärningsmännen.även.om.det.ofta.är.offrens.anhöriga,.vänner.eller.bekanta.
som.gör.sig.skyldiga.till.människohandel..Direktivet.kan.sägas.basera.sig.
på.en.rätt.så.stereotypisk.uppfattning.om.människohandel,.enligt.vilken.
människohandel.är.verksamhet.som.organiseras.av.en.för.offret.okänd.or-
ganiserad.brottslig.grupp.som.har.rekryterat.offret.med.våld.eller.vilselett.
offret.i.fråga.om.arbetets.natur..Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.
människohandel.strävar.efter.att.balansera.en.sådan.överbetoning.på.brotts-
bekämpning.och.förebyggande.av.olaglig.invandring.genom.att.av.grundad.
anledning.förbjuda.att.personer.som.tros.ha.fallit.offer.för.människohandel.
att.avlägsnas.ur.landet.(art..10).samt.förplikta.konventionsstaterna.att.be-
vilja.dem.betänketid.och.uppehållstillstånd.under.vissa.förutsättningar.(art..
13.och.14).och.erbjuda.alla.offer.som.vistas.på.området.vissa.minimitjäns-
ter.som.uppräknats.i.konventionen.(art..12).
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Den.nationella.människohandelsrapportören.har.rett.ut.tillämpningen.av.
utlänningslagen.på.människohandeln.och.i.relaterade.situationer.där.perso-
ner.har.utnyttjats..För.att.reda.ut.saken.bad.rapportören.Migrationsverket.
att.skicka.alla.beslut.om.uppehållstillstånd.som.har.getts.fram.till.utgång-
en.av.juni.2009.där.grunden.för.beviljande.av.uppehållstillstånd.har.varit.
människohandel.eller.utnyttjande.som.kan.jämföras.med.människohandel..
Dessutom.bad. rapportören.Migrationsverket.om.uppgifter.om.avslagna.
ansökningar.om.uppehållstillstånd.i.vilka.man.i.ansökningsskedet.hade.
hänvisat.till.människohandel.eller.relaterat.utnyttjande.som.grund.för.an-
sökan.om.tillstånd..Förutom.det.s.k..offertillståndet.kan.man.också.på.an-
dra.grunder.hänvisa.till.människohandel.eller.relaterat.utnyttjande.när.man.
ansöker.om.tillstånd..I.fall.av.människohandel.eller.jämförbara.situationer.
där.en.person.har.utnyttjats.kan.också.uppehållstillstånd.som.beviljas.med.
stöd.av.till.exempel.52.§.i.utlänningslagen.komma.på.fråga.(”individuella.
mänskliga.orsaker”)..För.att.offren.ska.få.stanna.i.landet.krävs.dock.inte.
alltid.att.uppehållstillståndet.reds.ut..Den.nationella.människohandelsrap-
portören.har.lagt.märke.till.att.många.offer.av.människohandel.redan.haft.
något.tillstånd.att.uppehålla.sig.i.landet.i.det.skedet.när.de.hänvisas.till.
identifierings-.och.hjälpsystemet..Offren.har.också.ofta.haft.uppehållstill-
stånd.för.arbetstagare..Offren.kan.också.vara.finska.medborgare.eller.fa-
miljemedlemmar.till.en.finsk.medborgare..

Offren. för.människohandel. kan. också. söka. asyl. och. få. internationellt.
skydd..När.offret.återsänds.till.ursprungslandet.kan.han.eller.hon.till.ex-
empel.riskera.att.bli.utsatt.för.förföljelse.från.något.annat.än.statligt.håll.så.
att.de.statliga.myndigheterna.inte.ingriper.även.om.de.är.medvetna.om.för-
följelsen.eller.de.är.oförmögna.att.erbjuda.effektivt.skydd..Även.om.många.
internationella.undersökningar.visar.att.det.är.vanligt.att.myndigheterna.i.
staten.i.fråga.är.involverade.i.människohandel.eller.låter.medvetet.männis-
kohandeln.pågå,.begås.brotten.vanligen.av.privata.grupper.såsom.brottsliga.
organisationer.eller.familjemedlemmar..Gärningsmännens.hämndåtgärder.
kan.leda.till.att.rädslan.är.berättigad..Förföljelse.som.offren.för.männis-
kohandel.utsätts.för,.eventuellt.könsbaserad,.kan.i.tolkningen.som.gäller.
tillhörigheten.till.en.samhällsgrupp.separat.beaktas.som.en.faktor.vid.be-
dömningen.av.grunderna.för.asyl..FN:s.flyktingorganisation.UNCHR.har.
i.sina.anvisningar.som.nämnts.tidigare.i.rapporten.ansett.att.även.andra.
grunder.för.förföljelse,.såsom.etniskt.ursprung,.kan.i.detta.avseende.tas.
med.i.bedömningen..Myndigheternas.förmåga.att.skydda.offret.bedöms.ut-
gående.från.om.det.finns.en.tillräcklig.lagstiftning.för.detta.och.om.denna.
lagstiftning.verkställs.på.ett.adekvat.sätt..I.återsändningsskedet.granskas.
också.de.mekanismer.vars.syfte.är.att.hjälpa.offret.för.människohandel.och.
motverka.att.personen.på.nytt.faller.offer.för.människohandel..Förbudet.
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mot.tillbakasändning.i.grundlagen.och.utlänningslagen.binder.myndighe-
terna.oberoende.av.om.personen.har.ansökt.om.internationellt.skydd.eller.
uppehållstillstånd..

4.2. Uppehållstillstånd

Lagstiftningsreformer.ansågs.vara.en.förutsättning.för.att.verkställa.di-
rektivet.och.de.internationella.avtalen.på.nationell.nivå..Man.bedömde.att.
ibruktagandet.av.en.särskild.tillståndsgrund.främjar.skyddet.av.offren.och.
bidrar.till.att.öka.den.allmänna.kännedomen.om.problemet..Såsom.konsta-
teras.i.regeringens.proposition.RP.32/2006.är.syftet.med.tillståndet.för.offer.
för.människohandel.att.bekämpa.människohandelsbrott,.gripa.brottslingar.
och.att.skydda.offren.så.att.de.inte.på.nytt.faller.offer.för.människohan-
del..Definitionen.av.ett.offer.för.människohandel.kopplades.till.strafflagens.
definition.av.straffbestämmelsen.om.människohandel..Senare.preciseras.
ytterligare.att.den.här.kopplingen.har.varit.viktig.vid.bedömningen.av.vem.
som.i.praktiken.har.kunnat.få.tillståndet.för.offer.för.människohandel..

Enligt.utlänningslagen.kan.ett.tillfälligt.uppehållstillstånd.beviljas.endast.
av.utredningstekniska.orsaker.och.orsaker.som.har.samband.med.dom-
stolsförhandlingen,.och.av.offren.krävs.att.de.bryter.förbindelserna.med.
de.personer.som.är.misstänkta.för.människohandel.och.samarbetar.med.
myndigheterna..Enligt.förarbetet.är.det.väsentliga.i.fråga.om.att.bevilja.
tillståndet. att.myndigheterna. får. sådan. information.om.brottslingarna,.
brotten.och.omständigheterna.under.vilka.brottet.förövats.som.är.av.bety-
delse.för.brottsbekämpningen.samt.att.informationen.kan.utnyttjas.effek-
tivt.i.kriminalunderrättelsen.och.förundersökningen.av.brott..I.förfarandet.
för.beviljande.av.tillstånd.verkar.hjälpen.till.och.skyddet.av.offren.vara.
bedömningsgrunder.av.underordnad.betydelse..Vid.hörandet.kritiserades.
denna.lösning.hårt.av.aktörerna.inom.den.tredje.sektorn,.då.de.ansåg.att.så.
här.stränga.krav.på.offren.i.själva.verket.kan.göra.att.offer.på.grund.av.sin.
olagliga.ställning.tvekar.att.kontakta.myndigheterna.och.försöka.frigöra.sig.
från.utnyttjandesituationen..En.fördel.med.tillståndsgrunden.är.att.tillstån-
det.kan.beviljas.trots.att.ett.giltigt.resedokument.saknas.och.att.personer.
som.beviljats.tillståndet.har.obegränsad.rätt.att.förvärvsarbeta.enligt.79.
§.5.mom..i.utlänningslagen..För.att.uppehållstillstånd.ska.kunna.beviljas.
förutsätts.inte.att.utlänningens.försörjning.är.tryggad..

Tillståndet.kan.beviljas.som.kontinuerligt.och.oberoende.av.om.förutsätt-
ningarna.uppfylls,.ifall.offret.för.människohandel.befinner.sig.i.en.särskilt.
utsatt.ställning..Enligt.regeringens.proposition.32/2006.befinner.sig.ett.of-
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fer.i.en.särskilt.utsatt.ställning.exempelvis.då.det.är.omöjligt.för.ett.offer.
för.kvinnohandel.att.återvända.till.sitt.hemland,.om.en.brottslig.organisa-
tion.utgör.ett.allvarligt.hot.mot.henne.och.myndigheterna.i.staten.i.fråga.
är.ovilliga.eller.oförmögna.att.ingripa..Även.ett.offer.för.barnhandel.eller.
organhandel.som.behöver.vård.kan.i.vissa.situationer.befinna.sig.i.en.sär-
skilt.utsatt.ställning..Utifrån.förarbetet.verkar.tröskeln.för.att.bevilja.ett.
kontinuerligt.uppehållstillstånd.vara.rätt.hög..Beviljande.av.uppehållstill-
stånd.för.offer.för.människohandel.enligt.52.a.§.i.utlänningslagen:

Ett.offer.för.människohandel.som.befinner.sig.i.Finland.bevil-
jas.tillfälligt.uppehållstillstånd.om

1).det.på.grund.av.förundersökning.eller.domstolsförhandling.
i. anslutning. till.människohandel. är.motiverat. att.offret. för.
människohandel.vistas.i.Finland,

2).offret. för.människohandeln.är.berett. att. samarbeta.med.
myndigheterna.för.att.de.som.misstänks.för.människohandel.
ska.kunna.gripas,.och

3). offret. för.människohandeln. inte. längre. har. förbindelser.
med.de.personer.som.är.misstänkta.för.människohandel.

Om.ett.offer.för.människohandel.befinner.sig.i.en.särskilt.ut-
satt.ställning,.kan.uppehållstillståndet.beviljas.som.kontinuer-
ligt.och.oberoende.av.om.förutsättningarna.enligt.1.mom..1.
och.2.punkten.uppfylls.eller.inte.

För.att.uppehållstillstånd.ska.kunna.beviljas.förutsätts.inte.att.
utlänningens.försörjning.är.tryggad.

Om.ett.offer.för.människohandel.beviljas.tillfälligt.uppehålls-
tillstånd,.beviljas.inte.hans.eller.hennes.familjemedlemmar.
som.befinner.sig.utomlands.uppehållstillstånd.på.grund.av.
familjeband..Om.ett.offer.för.människohandel.beviljas.kon-
tinuerligt.uppehållstillstånd,.beviljas.familjemedlemmar.up-
pehållstillstånd.med.stöd.av.47.§.3.mom.

Uppehållstillstånd.beviljas.ett.offer.för.människohandel.för.minst.sex.må-
nader.och.högst.ett.år..Ett.offer.för.människohandel.som.beviljats.tillfälligt.
uppehållstillstånd.beviljas.efter.två.års.oavbruten.vistelse.i.landet.konti-
nuerligt.uppehållstillstånd,.om.de.omständigheter.med.stöd.av.vilka.offret.



76

beviljades.det.föregående.tidsbegränsade.uppehållstillståndet.fortfarande.
föreligger..Ansökan.om.tillfälligt.uppehållstillstånd.för.ett.offer.för.män-
niskohandel.lämnas.till.polisinrättningen.i.häradet..Migrationsverket.bevil-
jar.ändå.första.uppehållstillstånd.för.en.utlänning.som.kommit.till.landet.
utan.uppehållstillstånd..

Före.utgången.av.augusti.2009.har.Migrationsverket.beviljat.sju.tillfälliga.
uppehållstillstånd.med.stöd.av.52.a.§.1.mom..i.utlänningslagen.och.ett.
kontinuerligt.uppehållstillstånd.med.stöd.av.2.mom..i.samma.paragraf..Alla.
de.som.beviljats.tillfälligt.uppehållstillstånd.har.ansökt.om.tillståndet.till.
följd.av.utnyttjande.i.arbetslivet..I.ett.av.fallen.hade.dessutom.förekommit.
sexuellt.utnyttjande..Ett.kontinuerligt.uppehållstillstånd.har.beviljats.ett.
kvinnligt.offer.för.utnyttjande.av.arbetskraften..Offer.för.människohandel.
har.utöver.uppehållstillstånden.för.offer.för.människohandel.också.bevil-
jats.flera.uppehållstillstånd.av.individuella.mänskliga.orsaker..Den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.har.observerat.att.ansökningar.där.
människohandel.har.uppgetts.som.orsak.till.vistelsen.i.landet.på.några.få.
undantag.när.har.lett.till.att.uppehållstillstånd.beviljats.på.någon.grund.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.den.stora.andelen.
positiva.beslut.om.uppehållstillstånd.vara.en.positiv.sak.särskilt.då.man.tar.
i.beaktande.de.allvarliga.psykiska,.ekonomiska.och.fysiska.följder.som.ofta.
orsakas.offren.på.grund.av.människohandelsbrott,.som.det.kan.dröja.myck-
et.länge.att.återhämta.sig.efter.och.som.också.kan.utsätta.offren.för.risken.
att.på.nytt.falla.offer.för.liknande.brott..Enligt.en.internationell.bedömning.
är.det.överraskande.vanligt.att.på.nytt.falla.offer.för.människohandel.del-
vis.på.grund.av.att.faktorerna.som.gör.offren.sårbara.inte.har.försvunnit.
utan.situationen.kan.i.stället.till.och.med.ha.försämrats..Särskilt.sexuellt.
utnyttjande.kan.i.vissa.länder.dra.en.sådan.skam.över.offren.och.deras.
familjemedlemmar.att.offret.blir.uteslutet.ur.sitt.samhälle.eller.sin.familj.
och.tvingas.på.så.sätt.svårt.traumatiserad.att.ta.hand.om.sig.själv..I.fall.av.
utnyttjande.av.arbetskraft.kan.det.vara.svårt.att.återvända.hem.exempelvis.
därför.att.offret.inte.har.någonting.att.återvända.till..Resan.har.arrangerats.
genom.att.sälja.eller.pantsätta.offrets.hela.egendom,.eftersom.syftet.har.
varit.att.förtjäna.så.mycket.att.inga.ekonomiska.bekymmer.längre.finns.
vid.återresan.

Däremot.verkar.ett.större.problem.med.anknytning.till.förfarandena.som.
gäller.uppehållstillstånden.vara.att.definiera.människohandeln.och.binda.
statusen.som.offer,.som.ligger.till.grund.för.uppehållstillståndet,.till.de-
finitionen.av.människohandel.i.straffbestämmelsen..Det.verkar.ha.över-
raskande.stor.betydelse.att.den.sökande.i.straffprocessen.har.konstaterats.
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vara.ett.offer.för.människohandel..Denna.tolkning.orsakar.svårigheter.för.
offren.på.grund.av.att.straffprocessen.förlängs.och.därför.att.flera.fall.som.
omfattar.drag.av.människohandel.har.tolkats,.åtalats.och.dömts.som.något.
annat.än.människohandelsbrott..Gärningarna.anses.vara.antingen.koppleri.
eller.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet,.dvs..ett.sådant.brott.vars.
offer.inte.beviljas.uppehållstillstånd.för.offer.för.människohandel.i.enlighet.
med.utlänningslagen..Problem.kan.också.orsakas.av.att.ingen.förundersök-
ning.över.huvud.taget.kan.inledas.i.fallet.på.grund.av.att.brottet.har.begåtts.
i.något.annat.land.och.gärningsmannen.inte.kan.nås.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.ifrågasätter.denna.tolk-
ningspraxis.i.samband.med.beviljandet.av.uppehållstillstånd..Den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.anser.att.straffprocessen.och.dess.
tolkning.av.situationen.borde.ges.endast.begränsad.vikt.i.samband.med.
beviljandet.av.uppehållstillstånd..Detta.är.särskilt.viktigt.då.man.enligt.
analysen.nedan,.som.utarbetats.av.den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel,.för.närvarande.inte.tillräckligt.väl.beaktar.faktorer.som.orsakar.
offret.beroendeställning.och.otrygghet.då.strafflagens.bestämmelser.till-
lämpas.och.tolkas..Migrationsverket.borde.pröva.ansökningarna.snabbt.och.
bedöma.sökande.som.har.fallit.offer.för.människohandel.självständigt.uti-
från.den.information.som.är.tillgänglig.vid.tidpunkten.för.beslutsfattandet..
I.den.gällande.utlänningslagen.utgår.man.ifrån.att.uppehållstillstånd.för.
offer.för.människohandel.beviljas.en.sådan.utlänning.som.på goda grunder 
kan misstänkas.ha.fallit.offer.för.människohandel..Säker.eller.av.domstol.
bekräftad.information.om.att.en.person.har.fallit.offer.för.människohandel.
är.alltså.enligt.utlänningslagen.inget.krav.för.beviljande.av.uppehållstill-
stånd.för.offer.för.människohandel..En.grund.för.beviljandet.av.uppehålls-
tillstånd.för.offer.för.människohandel.och.andra.tillståndsgrunder.borde.
vara.att.offren.uppfyller.vissa.krav.på.basis.av.indikatorer.som.pekar.på.
människohandel,.samt.offrens.behov.av.hjälp.och.skydd..

Även.om.uppehållstillstånd.kan.beviljas.också.på.andra.grunder.och.alla.
offer. för.människohandel. inte.ens.behöver. tillstånd,.har.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.orsak.att.anta.att.de.befintliga.bestäm-
melserna. inte.klarar.av.att. locka.alla.offer.att.vända.sig. till.myndighe-
terna.på.grund.av.deras.olagliga.ställning..Rapportören.tror.att.en.av.de.
största.orsakerna.till.situationen.är.den.skyldighet.att.samarbeta.som.är.
en.av.grunderna.för.att.beviljas.tillstånd..En.annan.viktig.orsak.är.att.ett.
tillfälligt.uppehållstillstånd.inte.berättigar.till.familjeåterförening..Offren.
blir.alltså.tvungna.att.fatta.sitt.beslut.om.att.inleda.samarbete.och.förlita.
sig.på.att.gärningsmännen.inte.vidtar.hämndåtgärder.som.inriktas.på.fa-
miljemedlemmar.i.offrens.utreseland.eller.att.myndigheterna.i.utreselandet.



78

har.möjlighet.att.erbjuda.dem.effektivt.skydd..Av.det.material.som.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.förfogar.över.framgår.att.gär-
ningsmännen.ofta.utövar.påtryckning.på.sina.offer.genom.att.hota.med.att.
använda.våld.mot.deras.familjemedlemmar..Oviljan.eller.oförmågan.att.
samarbeta.kan.också.bero.på.exempelvis.svår.traumatisering.eller.misstro.
mot.myndigheter..

Därför.rekommenderar.alltså.den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.att.kravet.på.samarbete.med.(förundersöknings)myndigheterna.som.en.
förutsättning.för.att.beviljas.tillstånd.borde.strykas.i.lagen..Straffskalan.för.
människohandel.gör.brottet.till.ett.av.de.svåraste.i.Finlands.strafflag..Detta.
ifrågasätter.premissen.för.bestämmelserna.om.uppehållstillstånd.enligt.vil-
ken.endast.offer.för.människohandel.som.befinner.sig.i.en.särskilt.utsatt.
ställning.kan.få.uppehållstillstånd.utan.att.man.kräver.samarbete.med.myn-
digheterna..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.offer.
för.människohandel.alltid.befinner.sig.i.en.särskilt.utsatt.ställning.på.grund.
av.sina.personliga.egenskaper.och/eller.sina.erfarenheter.som.orsakats.av.
att.ha.fallit.offer.för.människohandel..Samarbete.med.Migrationsverket.un-
der.uppehållstillståndsprocessen.minskar.enligt.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.risken.för.missbruk.av.möjligheten.att.åberopa.män-
niskohandel..Under.uppehållstillståndsprocessen.borde.offren.uppmuntras.
till.samarbete.också.med.förundersökningsmyndigheterna,.så.att.gärnings-
männen.kunde.ställas.till.straffrättsligt.ansvar.och.människohandeln.kunde.
förebyggas..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.också.
kravet.på.att.bryta.förbindelserna.borde.utgå.ur.förutsättningarna.för.att.
beviljas.uppehållstillstånd,.eftersom.människohandlarna.ofta.är.offrets.när-
stående..Hotet.mot.offrets.familjemedlemmar.borde.också.tas.i.beaktande.
då.man.överväger.grunden.för.uppehållstillstånd.

4.3. Betänketider

Enligt.52.b.§.i.utlänningslagen.(301/2004).kan.den.som.blivit.offer.för.män-
niskohandel.innan.uppehållstillstånd.beviljas.ges.en.betänketid.på.minst.
trettio.dagar.och.högst.sex.månader,.under.vilken.offret.för.människohan-
deln.ska.besluta.om.han.eller.hon.kommer.att.samarbeta.med.myndighe-
terna..I.regeringens.proposition.32/2006.preciseras.att.syftet.med.betänke-
tiden.är.att.ge.offret.tid.att.återhämta.sig.och.komma.över.inflytandet.från.
förövarna.av.brotten.så.att.offret.kan.fatta.ett.välgrundat.beslut.om.att.sam-
arbeta.med.de.behöriga.myndigheterna..Betänketiden.kan.avbrytas.om.off-
ret.för.människohandel.frivilligt.och.på.eget.initiativ.har.återupptagit.kon-
takten.med.de.personer.som.är.misstänkta.för.människohandel,.eller.om.
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avbrytandet.är.nödvändigt.på.grunder.med.anknytning.till.den.allmänna.
ordningen.och.säkerheten..Beslut.om.att.bevilja.eller.avbryta.betänketiden.
fattas.av.polisinrättningen.i.häradet.eller.gränskontrollmyndigheten..Gi-
vandet.av.betänketid.är.i.princip.en.sak.som.myndigheterna.tar.initiativ.till,.
även.om.offret.för.människohandel.själv.kan.vara.aktiv.i.frågan..Offret.för.
människohandel.får.ett.skriftligt.meddelande.om.betänketiden.och.om.av-
brytande.av.betänketiden..Av.meddelandet.ska.framgå.betänketidens.syfte,.
tidpunkten.för.dess.början.och.dess.längd.samt.information.om.möjligheten.
att.avbryta.betänketiden.och.om.grunderna.för.avbrytande..I.beslut.om.
betänketiden.och.avbrytande.av.den.får.ändring.inte.sökas.genom.besvär..

Vistelse.i.landet.under.betänketiden.är.laglig.vistelse.i.landet..När.det.gäl-
ler.betänketiden.finns.inget.egentligt.avslagsbeslut..Beslut.kan.fattas.om.
att.avlägsna.en.person.ur.landet.eller.ett.sådant.beslut.om.avlägsnande.som.
eventuellt.har.fattats.innan.betänketiden.började.kan.verkställas..Enligt.
utlänningslagen.kan.man.söka.ändring.genom.besvär.i.beslut.om.avvisning..
Det.är.också.möjligt.att.lämna.in.en.ansökan.om.avbrytande.av.verkställig-
heten..Betänketiden.kan.beskrivas.som.ett.”flexibelt”.instrument.som.infal-
ler.mellan.en.avvisning.och.ett.uppehållstillstånd,.vars.huvudsakliga.syfte.
är.att.identifiera.offren.för.människohandel,.hänvisa.dem.till.hjälpsystemet.
och.ge.dem.tid.att.återhämta.sig.och.fatta.beslut.som.gäller.dem.själva.samt.
göra.det.möjligt.att.inleda.en.förundersökning.av.människohandelsbrottet..
Betänketid.för.offer.för.människohandel.enligt.52.b.§.i.utlänningslagen:

Innan.uppehållstillstånd.beviljas.enligt.52.a.§.kan.den.som.bli-
vit.offer.för.människohandel.ges.en.betänketid.på.minst.trettio.
dagar.och.högst.sex.månader.

Under.betänketiden.ska.offret.för.människohandeln.besluta.
om.han.eller.hon.kommer.att.samarbeta.med.myndigheterna.i.
enlighet.med.52.a.§.1.mom..2.punkten.

Betänketiden.kan.avbrytas,.om.offret.för.människohandeln.
frivilligt.och.på.eget.initiativ.har.återupptagit.kontakten.med.
de.personer.som.är.misstänkta.för.människohandel.eller.om.
avbrytandet.är.nödvändigt.på.de.grunder.som.nämns.i.36.§.1.
mom.

Hittills.har.endast.ett.fåtal.betänketider.beviljats..Eftersom.fel.har.före-
kommit.i.registreringen.av.betänketiderna.har.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.ingen.information.om.det.exakta.antalet..Det.är.i.alla.
fall.fråga.om.klart.färre.än.tio.betänketider.och.en.del.av.betänketiderna.
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som.den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.informerats.om.
har.beviljats.minderåriga..Den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.har.under.sitt.första.verksamhetsår.insett.att.det.finns.större.behov.av.
betänketider.eller.motsvarande.sätt.att.legalisera.vistelse..Sådana.behov.
verkar.finnas.åtminstone. inom.prostitutionen..Medborgare. i. tredje. land.
som.idkar.prostitution. i.Finland.vågar. inte.nödvändigtvis.vända.sig. till.
myndigheterna,.då.de.är.rädda.för.att.bli.avvisade.på.grund.av.misstanke.
om.försäljning.av.sexuella.tjänster..Enligt.den.nationella.rapportören.om.
människohandel.verkar.det.som.om.myndigheterna.ännu.inte.har.tilläg-
nat.sig.möjligheten.att.använda.betänketiden,.vilket.kan.ha.ledat.till.att.
eventuella.offer.för.människohandel.avvisas.och.att.offrens.rättigheter.inte.
tillgodoses..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.en.
effektivare.användning.av.betänketider.i.sådana.situationer.som.beskrivs.
ovan.kunde.göra.det. lättare.för.eventuella.offer.för.människohandel.att.
söka.sig.till.hjälpsystemet.och.på.så.sätt.också.främja.brottsbekämpningen..
Betänketid.borde.beviljas.för.en.tillräckligt.lång.tid,.eftersom.det.kan.kräva.
tid.att.skapa.ett.förtroendeförhållande.mellan.offren.och.myndigheterna..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.ifrågasätter.beviljandet.av.
betänketider.för.minderåriga.om.syftet.med.betänketiden.är.att.fatta.beslut.
om.offret.kommer.att.samarbeta.med.myndigheterna..Barnets.bästa.borde.
vara.avgörande.då.man.utreder.minderårigas.uppehållstillstånd.24

Å.andra.sidan.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.fått.veta.
att.man.prioriterar.förundersökningen.och.straffprocessen.då.betänketi-
derna.beviljas..Betänketiden.kan.i.vissa.fall.ses.som.ett.undersöknings-
verktyg.för.förundersökningsmyndigheterna,.vilket.leder.till.att.situationen.
inte.alltid.granskas.tillräckligt.noggrant.ur.offrets.synvinkel..Även.enligt.
gällande.utlänningslag.ska.offret.under.betänketiden.besluta.om.han.eller.
hon.kommer.att.samarbeta.med.myndigheterna..Lagrummet.borde.enligt.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.tolkas.så.att.man.i.det.här.
skedet.inte.borde.kräva.samarbete..Den.här.tolkningen.stöds.av.regeringens.
proposition.RP.32/2006,.där.man.i.fråga.om.betänketiden.konstaterar.att.
offret.under.betänketiden.kan.återhämta.sig.och.få.information.om.vad.ett.
samarbete.med.myndigheterna.i.praktiken.innebär.för.honom.eller.henne.
och.tillägger.att.offret.först.efter.att.ha.återhämtat.sig.och.fått.ändamåls-
enliga.råd.kan.fatta.beslut.om.de.åtgärder.som.passar.honom.eller.henne.
bäst..Även.i.den.förklarande.rapporten.till.Europarådets.konvention.om.
åtgärder.mot.människohandel.konstateras.att.betänketiden.i.sig.inte.får.vara.
beroende.av.samarbetet.med.myndigheterna.(punkt.175)..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.inser.att.det.inte.nödvändigtvis.är.möjligt.
att.verkligen.respektera.betänketiden,.om.gärningsmännen.har.påträffats.

24. FvUB.11/2006..
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samtidigt.som.offret..Det.är.svårt.att.samordna.betänketiden.och.tidsfris-
terna.för.förfarandet.i.situationer.där.gärningsmännen.har.anhållits.eller.
fängslats..Även.i.dessa.fall.ska.förhöret.av.offret.genomföras.på.ett.finkäns-
ligt.sätt.och.i.närvaro.av.ett.biträde.och.en.representant.samt.en.eventuell.
stödperson..

Enligt.Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.ska.be-
tänketid.beviljas.alla.personer.som.av.grundad.anledning.kan.misstänkas.
ha.fallit.offer.för.människohandel.(”reasonable.grounds.to.believe”,.art..
13).och.dessa.personer.ska.erbjudas.vissa.tjänster.som.finns.uppräknade.
i.konventionen.(art..12)..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
anser.att.bestämmelsen.om.betänketid.i.utlänningslagen.borde.ändras.så.
att.betänketidens.viktigaste.ändamål.förstärks.i.bestämmelsens.formule-
ring:.att.fungera.som.ett.sätt.för.ett.offer.för.människohandel.att.återhämta.
sig.från.sina.erfarenheter.av.utnyttjande.och.fatta.väl.avvägda.beslut.om.
framtiden..Betänketiden.borde.på.ovannämnda.sätt.kopplas.samman.med.
hjälpsystemet.så.att.alla.offer.som.sökt.sig.till.hjälpsystemet.och.som.inte.
har.någon.annan.laglig.rätt.att.vistas.i.landet.kunde.beviljas.en.tre.månader.
lång.betänketid..Betänketiden.och.det.därpå.följande.första.uppehållstill-
ståndet.beviljas.av.Migrationsverket..

4.4. Slutsatser och rekommendationer: hjälp till offret och vistelse i 
landet

Inrättandet.av.ett.hjälpsystem.har.varit.ett.steg.i.positiv.riktning..Under.sitt.
första.verksamhetsår.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
i.alla.fall.observerat.brister.i.identifieringen.av.offer.för.människohandel.
och.upptagningen.av.offren.i.hjälpsystemet..Bestämmelserna.som.gäller.
hjälpsystemet.i.lagen.om.främjande.av.invandrares.integration.är.oklara.
och.känsliga.för.tolkningar.som.är.oförutsägbara.och.kränkande.i.fråga.
om. likabehandlingen..Bestämmelserna.om.olika. aktörers.befogenheter.
och.systemets.funktion.är.också.otillräckliga..Enligt.den.nationella.rap-
portören.om.människohandel.är.situationen.för.närvarande.otillfredsstäl-
lande.och.fungerar.inte,.och.det.är.därför.absolut.nödvändigt.att.precisera.
bestämmelserna.som.gäller.hjälpsystemet..Hjälpsystemet.kan.byggas.upp.
till.ett.system.som.lättare.kan.användas.av.offren.om.1).man.avsiktligt.
och.systematiskt.sänker.tröskeln.för.upptagning.i.hjälpsystemet,.2).man.
klarlägger.hjälpsystemets.syfte.och.mål.samt.dess.relation.till.förunder-
sökningen.och.straffprocessen.samt.3).man.förbättrar.rättsskyddet.för.of-
fer.för.människohandel.och.förstärker.garantierna.för.ett.ändamålsenligt.
förvaltningsförfarande..
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Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.man.
skapar.balans.mellan.målen.för.skyddet.av.offrens.rättigheter.och.genom-
förandet.av.brottsbekämpningen..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.anser.att.båda.målen.är.viktiga.och.inte.inbördes.motstridiga..
Internationell.erfarenhet.visar.att.hjälp.till.offer.för.människohandel.också.
främjar.brottsbekämpningen.och.förebygger.människohandeln..Den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.är.också.medveten.om.riskerna.
med.anknytning.till.missbruk.av.systemet..Av.detta.skäl.anser.den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.att.de.asylsökande.vars.ansökan.har.
avslagits.som.utgångspunkt.inte.skulle.upptas.i.hjälpsystemet..En.sådan.
begränsning.skulle. förutsätta.att.Migrationsverket.aktivt.och.självmant.
undersökte.varje.asylansökan.också.med.tanke.på.identifieringen.av.offer.
för.människohandel..Rapportören.betonar.ändå.vikten.av.att.systemet.har.
offret.som.utgångspunkt.och.att.tröskeln.för.upptagning.i.systemet.är.låg,.
med.tanke.på.systemets.verkliga.funktion.och.för.att.offren.ska.få.tillgång.
till.de.tjänster.som.enligt.lag.bör.erbjudas.dem..Hjälpsystemets.verksam-
het.borde.styras.av.offrens.behov.av.hjälp..I.det.skede.då.ett.offer.hänvisas.
till.hjälpsystemet.behövs.ingen.säker.eller.bekräftad.information.om.att.
personen.har.fallit.offer.för.människohandel,.utan.misstanke.om.männis-
kohandel.räcker..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.en.se-
parat.lag.om.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.stiftas,.så.att.till-
räckligt.detaljerade.bestämmelser.om.förutsättningarna.och.förfarandena.
för.upptagning.i.hjälpsystemet.finns.i.syfte.att.förbättra.upptagningen.av.
offer.i.hjälpsystemet.och.förstärka.rättsskyddet..Den.nationella.rapportö-
ren.om.människohandel.rekommenderar.att.offer.upptas.i.hjälpsystemet.på.
basis.av.vissa.indikatorer.som.överenskommits.gemensamt.i.en.styrgrupp.
eller. ett. expertorgan. som. föreslagits. av. den.nationella. rapportören.om.
människohandel..Dessa.indikatorer.styr.identifieringen.så.att.också.tecken.
på.att.en.person.har.fallit.offer.för.människohandel.räcker.för.att.upptas.
i.hjälpsystemet.i.det.skede.då.personen.hänvisas.till.systemet..På.så.sätt.
kunde.man.också.klarlägga.hur.offer.för.brott.som.liknar.människohandel.
hänvisas.till.hjälpsystemet..Indikatorerna.kunde.användas.av.alla.möjliga.
aktörer.som.möter.offer.för.människohandel.i.sitt.arbete,.såväl.myndigheter.
som.aktörer.inom.den.tredje.sektorn..På.basis.av.indikatorerna.kunde.ett.
eventuellt.offer.för.människohandel.upptas.i.hjälpsystemet..Såväl.myndig-
heterna.som.aktörerna.inom.den.tredje.sektorn.måste.kunna.lita.på.varan-
dras.kunnande.och.förmåga.att.identifiera.offer.för.människohandel.och.
dra.nödvändiga.slutsatser.om.människohandeln..Kunnandet.och.förmågan.
kunde.förbättras.med.hjälp.av.utbildning.och.samarbete..
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Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.trös-
keln.för.upptagning.i.hjälpsystemet.ska.vara.låg..Det.är.väsentligt.att.en.
helhetsmässig.bedömning.görs.av.offrets.situation,.såsom.om.offrets.be-
roendeställning.beror.på.en.eventuell.skuldsättning.eller.om.individuella.
egenskaper.och.erfarenheter.orsakar.otrygghet..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.rekommenderar.att.man.då.indikatorerna.tillämpas.på.
ett.enskilt.fall.också.tar.i.beaktande.situationer.där.man.på.allmän.nivå.el-
ler.av.internationell.erfarenhet.känner.till.eller.misstänker.drag.av.männis-
kohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.
att.varje.eventuellt.offer.för.människohandel.informeras.om.hjälpsystemet,.
så.att.han.eller.hon.kan.fatta.beslut.om.att.söka.sig.till.hjälpsystemet..Infor-
mationen.kunde.ges.både.skriftligt.och.i.mån.av.möjlighet.också.muntligt.
på.ett.språk.som.offret.förstår..Den.nationella.rapportören.om.människo-
handel. rekommenderar. att. förundersökningsmyndigheterna. samarbetar.
med.aktörerna.inom.den.tredje.sektorn.då.man.undersöker.eller.övervakar.
verksamheten.på.platser.där.man.vet.att.eventuella.offer.för.människo-
handel.utnyttjas..På.så.sätt.kunde.man.bidra.till.att.bygga.upp.förtroendet.
mellan.förundersökningsmyndigheten.och.offren..Det.uppsökande.och.råd-
givande.arbete.som.den.tredje.sektorn.utför.kunde.ges.ekonomiskt.stöd.ur.
statsbudgeten.i.enlighet.med.regeringsprogrammet.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.alla.
offer. för.människohandel. som.hänvisas. till.hjälpsystemet.och.som. inte.
har.någon.annan.laglig.rätt.att.vistas.i.landet.beviljas.en.tre.månader.lång.
betänke-.och.återhämtningstid,.under.vilken.offren.har.möjlighet.att.åter-
hämta.sig.och.överväga.sina.olika.alternativ..Samarbete.med.förundersök-
ningsmyndigheten.ställs.inte.upp.som.villkor.för.att.tas.upp.i.hjälpsyste-
met.och.beviljas.betänketid,25.men.under.betänketiden.utreds.om.personen.
eventuellt.har.fallit.offer.för.människohandel..Förundersökningsmyndig-
heterna.kunde.delta.i.utredningen.med.tanke.på.eventuell.brottsmisstanke.
och.Migrationsverket.med.tanke.på.grunderna.för.vistelse.i.landet..I.detta.
avseende.är.förfarandet.jämförbart.med.systemet.för.asylsökande,.där.den.
asylsökande.blir.tvungen.att.utreda.grunderna.för.behovet.av.skydd.hos.
Migrationsverket..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekom-
menderar.ändå.att.man.under.betänketiden.i.mån.av.möjlighet.reserve-
rar.tid.för.offret.att.återhämta.sig.och.fatta.beslut.om.alternativen..Offret.
kunde.under.betänketiden. lämna.sin.ansökan.om.uppehållstillstånd. till.
Migrationsverket,.där.rapportören.rekommenderar.att.man.koncentrerar.
tillståndsansökningarna.som.gäller.människohandel.och.utbildar.perso-
nal.som.prövar.ansökningarna..Migrationsverket. rekommenderas.reser-

25. Se.också.minoritetsombudsmannens.ställningstagande.till.betänketiden.och.uppehållstillståndet.
under.lagstiftningsskedet.1423/65/2005.AM.23.6.2005..
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vera. tillräckliga.personalresurser.och.ekonomiska.resurser.för.att.sköta.
uppgiften.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.Mig-
rationsverket.fattar.beslut.om.beviljande.av.uppehållstillstånd.efter.eget.
gottfinnande..Huruvida.straffprocessen.inleds.har.således.ingen.betydelse.
för.beviljandet.av.uppehållstillstånd..Samarbetet.med.förundersöknings-
myndigheterna.ställs.inte.heller.upp.som.villkor.för.uppehållstillståndet..
Samarbetskravet.som.ställts.upp.som.grund.för.beviljandet.av.uppehållstill-
stånd.för.offer.för.människohandel.stryks.i.utlänningslagen..Likaså.stryks.
kravet.på.att.bryta.förbindelserna.med.de.personer.som.är.misstänkta.för.
människohandel,.eftersom.människohandlarna.ofta.är.offrets.bekanta..Om.
det.av.Migrationsverkets.utredning.framgår.att.det.i.ett.fall.helt.klart.är.
fråga.om.missbruk.av.systemet,.kunde.betänketiden.avbrytas..I.ett.beslut.
om.avbrytande.av.betänketiden.bör.man.kunna.söka.ändring.genom.be-
svär..I.vilket.fall.som.helst.avslutas.den.lagliga.vistelsen.i.landet.efter.den.
tre.månader.långa.betänketiden,.om.Migrationsverket.fattar.beslut.om.att.
inte.bevilja.uppehållstillstånd.på.grund.av.att.personen.har.fallit.offer.för.
människohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekom-
menderar.att.särskilt.utsedda.flyktingförläggningar.åtminstone.tills.vidare.
samordnar.produktionen.av.tjänster.för.offer.för.människohandel..Den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.dessutom.att.man.
klarlägger.kommunernas.ansvar. i.hjälpen. till.offer. för.människohandel.
(produktion.av.tjänster.och.kostnader.som.de.orsakar).Huvudregeln.borde.
vara.att.kommunerna.svarade.för.de.kostnader.som.tjänsterna.för.de.offer.
för.människohandel.som.har.fått.uppehållstillstånd.och.som.placerats.i.en.
hemkommun.orsakar..Hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.kunde.
dock.vid.behov.stöda.ekonomiskt.ordnande.av.dessa.tjänster.och.erbjuda.
kommunerna.sakkunnighjälp..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.man.i.
enlighet.med.Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.
(art..12).ger.offer.som.vistas.i.landet.med.uppehållstillstånd.rätt.till.mer.
omfattande.tjänster.än.offer.som.vistas.i.landet.under.betänketiden,.men.
att.också.offer.som.vistas.i.landet.under.betänketiden.har.rätt.till.återflytt-
ningsbidrag..Återflyttningsbidraget.hör.redan.nu.till.tjänsterna.i.enlighet.
med.gällande.lag.om.främjande.av.invandrares.integration..För.närvarande.
pågår.flera.projekt.som.stöder.återflyttning.och.erfarenheterna.av.dessa.
borde.integreras.i.hjälpsystemets.praxis..
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Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.syf-
tet.med.de.yrkesövergripande.bedömningsgrupperna.och.deras.uppgifter.
ändras..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.föreslår.att.man.i.
Finland.inrättar.ett.yrkesövergripande.expertorgan.under.ledning.av.Mig-
rationsverket..Enligt.förslaget.är.expertorganets.roll.att.ge.råd.och.anvis-
ningar..Expertorganet.följer.upp.och.stöder.hjälpsystemets.verksamhet.ge-
nom.att.ge.allmänna.riktlinjer.och.anvisningar..Expertorganet.har.således.
ingen.roll. i. fråga.om.upptagningen.eller.avlägsnandet.av.enskilda.offer.
för.människohandel.i.hjälpsystemet.eller.om.nödvändiga.tjänster,.eftersom.
offren.för.människohandel.enkelt.tas.upp.i.hjälpsystemet.i.tre.månader..
Expertorganet.kunde.vid.behov.ändå.konsulteras.också.i.enskilda.fall..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.expertor-
ganet.har.tillräckliga.befogenheter.för.att.kunna.ge.anvisningar.för.andra.
myndigheters.verksamhet..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
rekommenderar.att.man.till.medlemmar.i.expertorganet.utser.representan-
ter. för.myndigheter,.medborgarorganisationer.och.arbetsmarknadsorga-
nisationer,.samt.att.man.i.sammansättningen.fäster.uppmärksamhet.vid.
kunskapen.om.människorättsfrågor..Organets.sammansättning.ska.ändå.
vara.rätt.begränsad..Vid.behov.kunde.man.ha.exempelvis.en.utökad.och.en.
begränsad.sammansättning..Den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.kunde.också.ha.rätt.att.delta.i.expertorganets.möten.som.observatör..
Hjälpsystemet.kommer.i.den.form.som.föreslås.att.påminna.om.systemet.i.
Holland..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.
angående.hjälpsystemet,.betänketiderna.och.uppehållstillstånden:

1.. Att.en.separat.lag.om.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.stif-
tas,.där.man.förbättrar.rättsskyddet.för.offer.för.människohandel.och.
förstärker.garantierna.för.ett.ändamålsenligt.förvaltningsförfarande.

2.. Att.man.i.hjälpsystemet.upptar.personer.på.basis.av.vissa.indikatorer.
för.människohandel.som.överenskommits.i.ett.expertorgan..

3.. Att.flyktingförläggningarna.i.Uleåborg.och.Joutseno.tills.vidare.an-
svarar.för.produktionen.av.tjänster,.men.ett.motsvarande.organ.som.
samordnar.tjänster.inrättas.också.i.huvudstadsregionen..

4.. Att.alla.personer.som.upptagits.i.hjälpsystemet.och.som.inte.har.nå-
gon.laglig.rätt.att.vistas.i. landet,.om.de.så.önskar,.beviljas.en.tre.
månader.lång.(3.mån..eller.90.dygn).betänketid,.under.vilken.offret.
också.kunde.lämna.sin.ansökan.om.uppehållstillstånd..Både.betänke-
tiden.och.det.första.uppehållstillståndet.beviljas.av.Migrationsverket..

5.. Att.Migrationsverket.under.den.tre.månader.långa.betänketiden.rik-
tar.sig.till.offret.i.syfte.att.utreda.grunderna.för.den.ansökan.om.
uppehållstillstånd.som.offret.eventuellt.har.lämnat..
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6.. Det.är.väsentligt.för.beviljandet.av.uppehållstillstånd.att.man.får.en.
tillräckligt.noggrann.utredning.av.hur.personen.har.fallit.offer.för.
människohandel,.så.att.straffprocessen.inte.har.någon.betydelse.för.
beviljandet.av.uppehållstillståndet..

7.. Att.det.samarbete.med.förundersökningsmyndigheterna.som.ligger.
till.grund.för.beviljandet.av.uppehållstillstånd.för.offer.för.männis-
kohandel.och.kravet.på.att.bryta.förbindelserna.med.de.personer.som.
är.misstänkta.för.människohandel.stryks.i.utlänningslagen..Offren.
ska. ändå. uppmuntras. till. samarbete.med. förundersökningsmyn-
digheterna,.så.att.gärningsmännen.kunde.ställas.till.straffrättsligt.
ansvar.och.människohandeln.kunde. förebyggas..Även.andra. till-
ståndsgrunder,.såsom.tillståndsgrunden.enligt.52.§.i.utlänningsla-
gen,.kunde.användas.exempelvis. i. fall.där.det.finns.behov.av.ett.
kontinuerligt.tillstånd.på.grund.av.offrets.individuella.egenskaper,.
erfarenheter.eller.situationen.i.övrigt..Då.tillståndsgrunderna.över-
vägs.tar.man.också.i.beaktande.exempelvis.ett.eventuellt.hot.mot.
offrets.familjemedlemmar...

8.. Att.man.inrättar.ett.yrkesövergripande.expertorgan.som.har.i.uppgift.
att.allmänt.sett.styra.hjälpsystemets.verksamhet.(och.eventuellt.all.
verksamhet.mot.människohandel)..Expertorganet.bör.ha.tillräckliga.
befogenheter.för.att.kunna.ge.anvisningar.för.andra.myndigheters.
verksamhet.

9.. Att.det.yrkesövergripande.expertorganet.verkar.under. ledning.av.
Migrationsverket,. och.medlemmarna. representerar.myndigheter,.
medborgarorganisationer.och. arbetsmarknadsorganisationer..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.deltar.i.gruppens.arbete.
som.en.oavhängig.observatör..
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5. Avvisningsförfaranden och identifiering av offer för människohandel

5.1. Inledning 

I.förslaget.till.precisering.av.handlingsplanen,.som.framlagts.av.styrgrup-
pen.för.handlingsplanen.mot.människohandel,.anses.att.det.bland.de.perso-
ner.som.avvisas.kan.finnas.offer.för.människohandel.som.inte.har.identi-
fierats.26.Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.försökt.utreda.
hur.väl.myndigheterna.har.lyckats.identifiera.eventuella.offer.för.männis-
kohandel.i.samband.med.avvisningsförfarandena..Då.förhandenvarande.
rapport.utarbetades.ansåg.rapportören.att.minderåriga.och.kvinnor.under.
35.år,.som.på.grundval.av.förordningen.om.ansvarsfördelning.avvisas.till.
antingen.Grekland.eller.Italien,.utgör.en.särskild.riskgrupp..För.att.utreda.
saken.har.rapportören.gått.igenom.alla.de.s.k..Dublinbeslut.som.under.pe-
rioden.januari–augusti.2009.inriktades.på.de.här.grupperna..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.då.rapporten.utarbeta-
des.ansett.att.personer.som.avvisats.med.stöd.av.148.§.1.mom..6.punkten.i.
utlänningslagen.utgör.en.annan.riskgrupp..Denna.avvisningsgrund.gör.det.
möjligt.att.avvisa.personer.som.misstänks.sälja.sexuella.tjänster..Eventuella.
offer.för.människohandel.inom.prostitutionens.område.kan.avvisas.också.
på.andra.grunder,.men.den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.
inte.haft.möjlighet.att.sätta.sig.in.i.dessa.beslut.om.avvisning.under.sitt.
första.verksamhetsår..De.här.resultaten.har.övertygat.den.nationella.rap-
portören.om.människohandel.om.att.besluten.om.avvisning.också.i.framti-
den.kommer.att.vara.en.viktig.fråga.som.måste.följas.upp.och.rapporteras.

5.2. Avvisning på grund av misstanke om försäljning av sexuella 
tjänster

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.en.potentiell.iden-
tifieringssituation.utgörs.av.avvisning.i.enlighet.med.utlänningslagen.då.en.
person.misstänks.sälja.sexuella.tjänster..Enligt.148.§.1.mom..6.punkten.i.
utlänningslagen.kan.en.utlänning.avvisas.om.det.finns.grundad.anledning.
att.misstänka.att.han.eller.hon.kommer.att.sälja.sexuella.tjänster..Enligt.
regeringens.proposition27.utgör.exempelvis.kännedom.om.att.en.person.ti-

26. AM,.Näkymättömät.uhrit:.Ohjausryhmän.ehdotus.ihmiskaupan.vastaisen.toimintasuunnitelman.
tarkentamiseksi.(Arbetsgruppens.förslag.till.precisering.av.handlingsplanen.(på.finska)).(2007),.
s..12–14..

27. RP.50/1998..
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digare.har.sålt.sexuella.tjänster.en.tillräcklig.grund.för.avvisning..Syftet.
med.lagrummet.som.trädde.i.kraft.1999.är.att.förebygga.brottslighet.med.
anknytning.till.prostitution.samt.att.främja.den.allmänna.ordningen.och.
säkerheten..Enligt.uppgifter.som.den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.har.fått.användes.ifrågavarande.avvisningsgrund.ofta.innan.de.
baltiska.länderna.gick.med.i.Europeiska.unionen.våren.2004,.men.därefter.
minskade.användningen.tydligt..En.stor.del.av.de.avvisade.var.nämligen.
estländare,.som.det.inte.längre.var.möjligt.att.avvisa.efter.att.Estland.gått.
med.i.Europeiska.unionen..

Trots.att.det.finns.till.och.med.mycket.vägande.skäl.för.användningen.av.
ifrågavarande.avvisningsgrund,.har.avvisningsgrunden.också.kritiserats..
Enligt.en.utredning.som.publicerades.av.Rättspolitiska.forskningsinstitutet.
2003.ökade.ändringen.av.utlänningslagen.kopplarnas.inflytande.och.för-
sämrade.de.prostituerade.kvinnornas.ställning..I.undersökningen.anges.att.
man.inte.nödvändigtvis.börjar.undersöka.koppleribrotten.bakom.kvinnor.
inom.prostitutionen.och.utreda.om.kvinnor.eventuellt.har.fallit.offer.för.
människohandel.28.Aktörerna.inom.den.tredje.sektorn.har.också.kritiserat.
lagändringen.för.att.den.ytterligare.har.marginaliserat.utländska.prostitu-
erades.ställning.i.Finland..

I.Norge,.där.nigerianska.kvinnor.påträffades.inom.prostitutionen.tidigare.
än.i.Finland,.har.man.undersökt.dessa.kvinnors.ställning.och.om.de.even-
tuellt.har.fallit.offer.för.människohandel.29.Nigerianska.kvinnor.började.an-
lända.till.Norge.2004.i.aldrig.tidigare.skådade.mängder.och.före.2005.var.
största.delen.av.de.gatuprostituerade.i.Norge.nigerianskor..Kvinnorna.som.
intervjuades.av.forskarna.hade.betalat.sina.smugglare.avsevärda.summor.
för.sin.olagliga.inresa.till.Norge..Kvinnorna.berättade.att.de.blivit.prostitu-
erade.för.att.återbetala.skulden.som.orsakats.av.resan.och.resedokumenten.
till.sina.smugglare..Som.garanti.för.skulden.har.kvinnorna.också.skrämts.
upp.med.falska.myter.baserade.på.vidskepelser..

Enligt.undersökningen.hade.kvinnorna.ursprungligen.inte.för.avsikt.att.
sälja.sexuella.tjänster.i.Europa..Största.delen.av.kvinnorna.hade.rekryterats.
till.prostitutionen.genom.privata.agenter.eller.s.k..”madamer”..I.vissa.fall.
hade.kvinnorna.lämnat.Nigeria.baserat.på.familjens.beslut..Då.de.anlände.
till.Norge.hade.kvinnorna.varit.medvetna.om.prostitutionen.men.inte.om.
förhållandena.i.vilka.de.var.tvungna.att.sälja.sexuella.tjänster..Kvinnorna.
hade.ingen.faktisk.möjlighet.att.ta.sig.ur.prostitutionen.innan.skulderna.
hade.återbetalats..En.del.av.kvinnorna.upplevde.sig.vara.skyldiga.att.fort-

28. Lehti.och.Aromaa.(2003)..
29. Skilbrei.och.Tveit.(2008).
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sätta.inom.prostitutionen.också.efter.att.skulderna.hade.återbetalts,.efter-
som.de.var.icke.läskunniga.och.outbildade.och.därför.inte.hade.någon.an-
nan.möjlighet.att.försörja.sig.och.skaffa.pengar.åt.familjemedlemmarna.
som.väntade.i.Nigeria..Forskarnas.slutsats.är.att.de.här.kvinnornas.faktiska.
möjligheter.att.ta.sig.ur.eller.hålla.sig.borta.från.prostitutionen.efter.avre-
san.från.Nigeria.är.små,.och.möjligheterna.blir.ännu.mindre.då.de.väl.har.
prostituerat.sig.

För.att.utreda.om.man.i.samband.med.avvisningsförfarandet.fäster.tillräck-
lig.uppmärksamhet.vid.om.utländska.kvinnor.eventuellt.har.fallit.offer.för.
människohandel.i.Finland.och.om.man.är.medveten.att.människohandel.
eventuellt.förekommer.i.enskilda.fall.vid.de.myndigheter.som.kan.fatta.
ifrågavarande.beslut.om.avvisning,.bad.rapportören.Migrationsverket,.ut-
länningspolisen.i.Helsingfors.och.staben.för.Gränsbevakningsväsendet.ge.
en.egen.utredning.av.hur.man.i.samband.med.avvisningsförfarandet.tar.i.
beaktande.personer.som.eventuellt.har.fallit.offer.för.människohandel.och.
behovet.av.hjälp.och.skydd.för.personer.som.ska.avvisas..Rapportören.bad.
även.berörda.parter.att.precisera.hur.dessa.personer.informeras.om.sina.
rättigheter.som.eventuella.offer.för.människohandel.och.hur.det.för.dem.
ordnas.sakkunnig.och.opartisk.rättshjälp.för.att.utreda.dessa.rättigheter.30.

Migrationsverket.svarade.på.begäran.om.utredning.och.konstaterade.att.
Migrationsverket. inte.har.observerat.några.sådana.fall.som.rapportören.
nämnde..Under.perioden.2007–2009.har.man.fattat.endast.tre.beslut.om.
avvisning.på.denna.grund..År.2009.har.man.inte.fattat.ett.enda.beslut.på.
denna.grund..Det.ringa.antalet.beslut.som.fattats.vid.Migrationsverket.kan.
förklaras.med.att.avvisningar.på.denna.grund.oftast.sker.under.den.tre.
månader.långa.vistelsen.i.landet,.då.polisen.och.Gränsbevakningsväsendet.
ansvarar.för.avvisningarna..

Polisinrättningen.i.Helsingfors.säger.i.sitt.utlåtande.att.utlänningspolisen.
har.avvisat.cirka.20.personer.på.denna.grund.under.perioden.2008–2009.
(situationen.9.10.2009)..En.del.av.dem.har.varit.nigerianska.medborgare,.
av.vilka.de.flesta.har.avvisats.till.ett.annat.EU-land,.där.de.hade.gällande.
uppehållstillstånd.vid.tidpunkten.i.fråga..De.avvisade.har.i.allmänhet.haft.
ett.resedokument.som.berättigar.till.inresa.i.landet.och.dessutom.nödvän-
digt.visum.eller.uppehållstillstånd..En.del.av.de.avvisade.personerna.hade.
annonserat.om.sina.tjänster.på.webbplatser,.som.man.vet.att.används.för.
att.göra.reklam.för.avgiftsbelagda.sexuella.tjänster,.och.en.del.hade.påträf-
fats.då.de.sålde.sexuella.tjänster.på.ett.hotell..Polisen.konstaterar.att.det.i.
fallen.i.fråga.inte.har.kommit.i.dagen.några.omständigheter.som.har.lett.

30. Begäran.om.utredning.VVT/2009/304,.11.9.2009..
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till.förundersökning.av.ett.misstänkt.människohandelsbrott.eller.där.det.
har.funnits.orsak.att.misstänka.att.den.avvisade.har.fallit.offer.för.män-
niskohandel..Observationerna.har.inte.gett.anledning.till.att.anta.att.ifråga-
varande.personer.säljer.sexuella.tjänster.i.Finland.mot.sin.vilja.eller.att.de.i.
övrigt.befinner.sig.i.en.utsatt.ställning..

Polisinrättningen. i.Helsingfors.preciserar.ytterligare.att.man.då.ett. av-
visningsärende.har.aktualiserats.hör.personen.i.fråga.innan.beslutet.fat-
tas.angående.hur.personen.förhåller.sig.till.beslutet.om.avvisning.och.det.
inreseförbud.som.eventuellt.ingår.samt.till.beslutet.om.att.återkalla.visum..
Personen.i.fråga.informeras.först.om.sin.rätt.att.anlita.ett.biträde.och.då.
personen.som.ska.avvisas.delges.beslutet.om.avvisning.överlämnar.man.
också.anvisningar.för.sökande.av.ändring.vid.förvaltningsdomstolen..Ut-
länningspolisen.tar.i.sin.verksamhet.i.beaktande.Centralkriminalpolisens.
anvisningar.för.identifiering.av.offer.för.människohandel.och.åtgärder.vid.
misstanke.om.att.någon.har.fallit.offer.för.människohandel..Om.en.person.
söker.asyl.utreder.polisen.sökandens.identitet,.inresa.och.resrutt.såsom.i.
allmänhet.i.fråga.om.asylutredning..

Staben.för.Gränsbevakningsväsendet.säger.i.sitt.utlåtande.att.alla.perso-
ner.som.avvisats.med.stöd.av.ifrågavarande.punkt.i.utlänningslagen.i.all-
mänhet.har.kommit.till.gränsmyndigheternas.kännedom.i.samband.med.
en.gränskontroll..Staben.uppger.i.sitt.utlåtande.antalet.gränskontroller.och.
gjorda.avvisningar.samt.statistikuppgifter.med.anknytning.till.avvisning-
arna,.som.visar.att.antalet.avvisningar.som.Gränsbevakningsväsendet.gör.
på.denna.grund.är.litet.i.relation.till.det.totala.antalet.avvisningar..År.2007.
har.Gränsbevakningsväsendet. avvisat. 17.personer. som.misstänks. sälja.
sexuella.tjänster..År.2008.var.motsvarande.siffra.endast.tre.och.2009.fyra..
Staben.för.Gränsbevakningsväsendet.konstaterar.i.sitt.utlåtande.att.identi-
fieringen.av.ett.eventuellt.offer.för.människohandel.är.mycket.utmanande.
under.den.korta.gränskontrollen..Det.är.ytterst.svårt.att.avslöja.och.kon-
statera.offrets.ställning,.eftersom.personer.som.säljer.sexuella.tjänster.i.
princip.förhåller.sig.negativt.till.den.hjälp.som.de.finska.myndigheterna.
erbjuder..Å.andra.sida.påpekar.staben.för.Gränsbevakningsväsendet.ytter-
ligare.att.det.i.gruppen.också.finns.personer.som.inte.känner.sig.som.offer..

Staben.för.Gränsbevakningsväsendet.säger.i.sitt.utlåtande.att.Gränsbevak-
ningsväsendet.redan.i.många.år.har.haft.en.mycket.låg.tröskel.för.ingri-
pande.i.eventuella.fall.av.människohandel.och.att.man.har.fäst.särskild.
uppmärksamhet.vid.identifieringen.av.offer.för.människohandel..I.samband.
med.beredningen.av.en.avvisning.gör.Gränsbevakningsväsendet.en.admi-
nistrativ.utredning.genom.att.intervjua.personen.som.man.överväger.att.
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avvisa..Syftet.med.intervjun.är.bland.annat.att.med.tanke.på.personen.som.
ska.avvisas.utreda.sådana.omständigheter.som.kan.tyda.på.att.personen.
har.fallit.offer.för.människohandel.eller.är.i.behov.av.internationellt.skydd..
Syftet.är.att.med.hjälp.av.profilering.och.frågeserier.utreda.sådana.omstän-
digheter.med.anknytning.till.eventuella.offer.för.människohandel,.som.kan.
vara.ett.tecken.på.människohandel..Sådana.är.exempelvis.frågor.gällande.
om.någon.har.försatt.personen.i.en.beroende.ställning.genom.att.ta.hand.
om.hans.eller.hennes.resedokument.eller.genom.att.på.annat.sätt.hålla.per-
sonen.under.övervakning.och.kontroll.samt.om.det.misstänkta.offret.kon-
trolleras.med.våld.eller.hot.om.våld..Staben.konstaterar.att.utgångspunkten.
för.åtgärderna.i.fråga.om.alla.personer.som.ska.avvisas.är.att.de.informeras.
om.sin.rätt.att.anlita.tolk.och.biträde.i.enlighet.med.utlänningslagen..En.
person.avvisas.inte.om.han.eller.hon.ofrivilligt.har.blivit.offer.för.olaglig.
verksamhet.och.personen.får.så.snabbt.som.möjligt.sakkunnig.och.opartisk.
rättshjälp.samt.annan.ändamålsenlig.hjälp.och.handledning..Exempelvis.
ges.information.om.betänketiden.för.offer.för.människohandel..Gränsbe-
vakningsväsendet.har.också.ordnat.utbildning.för.och.gett.anvisningar.till.
sin.personal..

För.att.komplettera.svaren.på.sin.begäran.om.utredning.utarbetade.rap-
portören.en.kortfattad.rapport.som.inkluderar.2007,.2008.och.2009.(fram.
till.slutet.av.augusti),.i.vilken.man.uttryckligen.granskade.avvisningar.på.
ifrågavarande.grund..Enligt.rapporten.har.de.avvisningar.som.utlännings-
polisen.i.Helsingfors.numera.verkställer.med.stöd.av.utlänningslagen.till.
största.delen.inriktats.på.unga.eller.rätt.unga.ryska.och.nigerianska.kvin-
nor..I.allmänhet.har.personerna.som.ska.avvisas.påträffats.i.samband.med.
husrannsakningar.på.restauranger,.på.hotell.eller.i.privata.bostäder,.och.i.
vissa.fall.har.husrannsakningarna.enligt.information.från.polisen.lett.till.
en.mer.omfattande.förundersökning.av.koppleribrott..Av.besluten.om.av-
visning.framgår.att.sexuella.tjänster.har.marknadsförts.på.webbplatser.och.
att.kvinnorna.ofta.har.fått.hjälp.av.en.tredje.part.med.marknadsföringen.
och.annan.organisering.av.prostitutionen,.såsom.anskaffning.av.hotellrum..
Rapportören.har.under.hösten.2009.dessutom.fått. information.om.flera.
avvisningar.på.denna.grund.från.både.olika.polisdistrikt.och.Gränsbevak-
ningsväsendet..Av.besluten.framgår.i.allmänhet.inte.att.man.i.fallet.hade.
börjat.utreda.eventuell.människohandel.eller.att.personen.i.fråga.hade.in-
formerats.om.exempelvis.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.man.också.i.Fin-
land.bättre.än.för.närvarande.bör.bli.medveten.om.eventuell.människo-
handel.i.dessa.fall..Denna.uppfattning.stöds.av.att.exempelvis.nigerianska.
kvinnor,.enligt.den.information.som.den.nationella.rapportören.om.män-



92

niskohandel.har.fått,.i.allmänhet.har.avvisats.utan.att.någon.som.helst.be-
tänketid.har.beviljats.i.situationer.där.personen.har.påträffats.inom.prosti-
tutionen..Eftersom.kvinnorna.inte.kan.eller.vågar.berätta.om.utnyttjandet,.
kan.det.hända.att.förundersökningsmyndigheterna.anser.att.kvinnorna.inte.
heller.är.nödvändiga.vittnen.i.förundersökningen.och.domstolsförhand-
lingen.vid.koppleribrott,.och.att.de.därför.kan.avvisas..Material.hos.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.visar.att.kvinnor.i.vissa.fall.har.
dömts.till.villkorliga.fängelsestraff.för.riksgränsbrott,.utlänningsförseelse.
samt.förfalskning..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.det.osannolikt.att.
dessa.kvinnor.hade.kommit.till.Finland.på.eget.initiativ.och.självständigt.
utan.någon.som.helst.hjälp,.själva.hade.skaffat.sina.förfalskade.resedoku-
ment.själva,.själva.kunnat.annonsera.om.försäljning.av.sex.på.webbplat-
ser.som.förmedlar.sexuella.tjänster.och.ordna.med.hotellrum.eller.annan.
motsvarande.plats.för.försäljning.av.sex..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.anser.det.sannolikt.att.det.också.i.Finland,.liksom.i.det.
övriga.Europa,.bakom.verksamheten.finns.någon/några.parter.som.orga-
niserar.verksamheten,.i.vilkas.intresse.ligger.att.kvinnorna.då.de.hamnar.
hos.polisen.inte.vågar.berätta.om.utnyttjandet,.utan.accepterar.beslutet.om.
avvisning.och.inreseförbudet.som.myndigheterna.ger.dem..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.påpekar.att.människohan-
deln.inte.nödvändigtvis.kommer.i.dagen.genom.tydligt.skönjbara.omstän-
digheter,.såsom.användning.av.våld.eller.fysiska.rörelsebegränsningar,.utan.
kan.vara.mer.diskreta.psykiska.påtryckningar.och.tvång..Enligt.straffbe-
stämmelserna.som.gäller.människohandel.är.skuldsättning.en.väsentlig.
omständighet.som.orsakar.beroende.(beroende.ställning),.vilket.kan.upp-
fylla.också.rekvisitet.för.människohandel..Det.att.prostituerade.är.ovilliga.
att.tala.med.myndigheterna.om.sina.erfarenheter.kan.också.vara.ett.tecken.
på.människohandel..För.att.sådana.omständigheter.ska.komma.fram.och.
förtroende.ska.skapas.krävs.av.myndigheterna.långsiktigt.arbete.med.offret.
som.utgångspunkt.samt.tid.och.en.trygg.miljö..Det.är.myndighetens.upp-
gift.att.identifiera.ett.offer.för.människohandel.och.offret.själv.behöver.inte.
kunna.definiera.sig.själv.som.offer.för.människohandel.eller.veta.hur.man.
som.offer.för.människohandel.kan.skaffa.hjälp..Till.myndighetens.sakkun-
skap.hör.att.observera.att.man.i.sådana.viktiga.vändpunkter.med.tanke.på.
tillgodoseendet.av.individens.rättsskydd.som.representeras.av.avvisnings-
förfarandet.kan.avhålla.sig.från.åtgärder.som.kan.leda.till.att.ett.eventuellt.
offer.för.människohandel.inte.identifieras.och.därför.inte.får.tillgång.till.
sina.lagliga.rättigheter.
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5.3. Dublinförfarandet i enlighet med förordningen om 
ansvarsfördelning i fall av människohandel

5.3.1. Inledning

Offren.för.människohandel.kan.också.vara.asylsökande..Det.är.viktigt.att.
identifiera.offren.för.människohandel.också.bland.de.asylsökande,.efter-
som.offer.för.människohandel.har.laglig.rätt.till.i.viss.mån.mer.omfattande.
tjänster.än.asylsökande.(se.25.a.§.i.lagen.om.främjande.av.invandrares.inte-
gration)..Ännu.viktigare.är.identifieringen.då.offrets.rätt.att.stanna.i.landet.
över.huvud.taget.beror.på.om.man.identifierat.att.personen.har.fallit.of-
fer.för.människohandel..En.sådan.känslig.punkt.i.fråga.om.identifieringen.
är.Dublinförfarandet.i.enlighet.med.förordningen.om.ansvarsfördelning.
(343/2003/EG),.som.är.ett.av.de.viktigaste.verktygen.för.Europeiska.unio-
nens.gemensamma.asyl-.och.invandringspolitik..

I.förordningen.om.ansvarsfördelning.är.det.fråga.om.fördelningen.av.an-
svaret.mellan.EU-länderna.med.tanke.på.vilken.stat.som.granskar.asylan-
sökan.för.ifrågavarande.person..Syftet.är.att.varje.asylsökandes.ansökan.i.
allmänhet.ska.granskas.i.endast.ett.EU-land..Ansvarsfördelningen.påverkas.
bland.annat.av.om.personen.redan.har.ansökt.om.asyl.i.ett.annat.EU-land.
samt.var.personen.har.överskridit.unionens.yttre.gräns..Fingeravtrycksre-
gistret.Eurodac.för.asylsökande,.som.togs.i.användning.2003,.används.för.
att.bestämma.vilken.stat.som.tar.ansvaret.för.prövningen.av.asylansökan..
Dublinförfarandet.gör.det.således.möjligt.att.avvisa.asylsökande.till.det.
land.som.med.stöd.av.förordningen.ansvarar.för.prövningen.av.ansökan..
Med.stöd.av.artikel.3(2).i.förordningen.om.ansvarsfördelning.har.varje.
medlemsstat.ändå.rätt.att.pröva.en.asylansökan.också.i.det.fall.att.staten.
inte.är.skyldig.att.göra.det.på.de.grunder.som.definieras.i.förordningen..

Risken.med.Dublinförfarandet.är.att.också.offer.för.människohandel.av-
visas.med.stöd.av.förordningen.om.ansvarsfördelning..I.Dublinförfarandet.
förhörs.den.asylsökande.endast.av.polisen,.som.har. i.uppgift.att.utreda.
den. sökandes. resrutt. och. identitet..Övriga. grunder. för. asyl. och. uppe-
hållstillstånd.utreds.först.vid.Migrationsverkets.intervju.31.Således.slutar.
Dublinprocessen.innan.man.har.börjat.utreda.grunderna.för.asyl.och.up-
pehållstillstånd,.dvs..innan.man.har.fått.ett.bra.tillfälle.att.identifiera.of-
fer.för.människohandel..I.praktiken.kan.tecken.på.människohandel.ändå.

31. Polisen.kan.försöka.ta.reda.på.varför.den.sökande.inte.kan.återvända.till.landet.som.han.eller.
hon.har.anlänt.från..Om.den.sökande.i.det.här.skedet.inte.är.villig.eller.förmår.berätta.om.sina.
erfarenheter.kommer.de.inte.i.något.skede.till.myndighetens.kännedom.
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komma.till.myndighetens.kännedom.exempelvis.vid.polisens.intervju.och.
vid.förvaltningsdomstolen..

Finland.har.i.den.preciserade.handlingsplanen.mot.människohandel.för-
bundit.sig.att.också.med.tanke.på.Dublinförfarandet.avhålla.sig.från.att.av-
lägsna.en.person.ur.landet.i.sådana.fall.där.det.finns.anledning.att.misstän-
ka.människohandel,.om.inte.hjälp.har.organiserats.i.en.annan.medlemsstat.
och.dess.funktion.i.ifrågavarande.fall.har.utretts.32.I.Europarådets.konven-
tion.om.åtgärder.mot.människohandel,.som.Finland.undertecknade.2006,.
konstateras.dessutom.att.om.myndigheterna.har.grundad.anledning.att.tro.
att.en.person.har.fallit.offer. för.människohandel,.bör.personen. inte.av-
lägsnas.från.ifrågavarande.lands.område.innan.identifieringsprocessen.har.
slutförts.(art..10)..I.den.förklarande.rapporten.till.konventionen.preciseras.
att.ett.offer.för.människohandel.inte.får.utvisas.till.ursprungslandet.eller.
till.ett.tredje.land.(punkt.133)..Konventionsstaterna.måste.erbjuda.hjälp.till.
alla.offer.för.människohandel.som.vistas.på.deras.område.(punkt.148)..En-
ligt.konventionen.måste.offer.för.människohandel.erbjudas.de.tjänster.som.
finns.uppräknade.i.artikel.12..Den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.har.i.enskilda.fall.som.kommit.rapportören.till.kännedom.tagit.ställning.
till.avvisningar.i.enlighet.med.förordningen.om.ansvarsfördelning.i.f.all.av.
människohandel..Rapportören.har.ansett.att.om.misstanke.om.att.en.person.
har.fallit.offer.för.människohandel.uppkommer.i.Finland.ska.grunderna.
för.asylansökan.granskas.i.Finland,.även.om.personen.ursprungligen.har.
ansökt.om.asyl.i.något.annat.EU-land..Man.bör.avhålla.sig.från.avvisning.
särskilt.då.personen.som.är.föremål.för.förfarandet.är.minderårig..

5.3.2. Drag av människohandel i materialet

Den.nationella.rapportörens.granskning.av.Dublinförfarandet.gäller.fem-
ton.beslut.om.avvisning.till.Grekland.eller.Italien.med.stöd.av.förordningen.
om.ansvarsfördelning.under.tiden.1.1–31.8.2009..Besluten.gällde.antingen.
kvinnor.under.35.år.eller.minderåriga.flickor.och.pojkar..Antalet.fall.som.
granskats.av.rapportören.om.människohandel.är.begränsat..Om.man.ändå.
tar.i.beaktande.hur.allvarliga.dragen.som.tyder.på.människohandel.är,.anser.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.man.bör.förhålla.sig.till.
resultaten.med.en.viss.oro..Migrationsverket.har.meddelat.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.att.man.håller.på.att.utarbeta.anvisningar.
för.att.främja.identifieringen.av.offer.för.människohandel.i.Dublinproces-
sen..I.anvisningarna.kommer.man.också.att.klarlägga.förfarandena.i.fall.

32. IM,.Ihmiskaupan.vastainen. tarkennettu. toimintasuunnitelma.(Preciserad.handlingsplan.mot.
människohandel).(2008),.s..6..
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av.identifierad.människohandel..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.anser.att.utarbetandet.av.sådana.anvisningar.är.ett.steg.i.positivt.
riktning..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.önskar.att.Mig-
rationsverket.skulle.satsa.på.att.utbilda.poliserna.som.sköter.intervjuerna.
med.de.asylsökande.i.syfte.att.förbättra.förmågan.att.identifiera.offer.för.
människohandel.

Av.personerna.som.fått.de.granskade.besluten.om.avvisning.var.tio.kvin-
nor.och.fem.män..I.nio.av.fallen.var.den.sökande.redan.tidigare.registrerad.
i.Eurodac-systemet.i.Grekland.och.i.sex.av.fallen.i.Italien..I.sex.av.fallen.
ansågs.Grekland.vara.ansvarig.för.prövningen.av.asylansökan.och.i.sex.av.
fallen.Italien..Tre.av.fallen,.där.den.sökande.hade.registrerats.i.Eurodac.i.
Grekland,.togs.upp.till.materiell.prövning.i.Finland..De.övriga.sökandenas.
beslut.om.avvisning.fattades.i.huvudsak.på.två.grunder..Personen.hade.
antingen.redan.ansökt.om.internationellt.skydd.i.Grekland.eller.Italien,.
eller.registrerats.i.Eurodac-systemet.i.någotdera.landet.på.annan.grund,.i.
vilket.fall.det.var.möjligt.att.avvisa.personen.tillbaka.till.landet.i.fråga.med.
stöd.av.förordningen.om.ansvarsfördelning..Alla.sökande.sökte.ändring.
av.beslutet.om.asyl.genom.besvär.till.förvaltningsdomstolen.och.krävde.
verkställighetsförbud,.men. i.allmänhet.avvisade. förvaltningsdomstolen.
besvären..

Flera.av.de.sökande.berättade.att.de.utsatts.för.sexuellt.utnyttjande,.våld.
eller.politisk.förföljelse.i.sitt.hemland..På.grund.av.de.svåra.förhållandena.
hade.de.beslutat.sig.för.att.med.hjälp.av.en.smugglare.ta.sig.till.Europa..
Förhållandena.under.smugglingen.hade.ofta.varit.omänskliga,.och.ofta.
hade.personerna.ingen.aning.om.resrutten..De.sökande.hade.inte.heller.
några.identitetshandlingar.och.några.av.dem.berättade.att.smugglarna.eller.
andra.personer.hade.tagit.identitetshandlingarna.ifrån.dem..De.sökande.
nämnde.också.att.de.var.skyldiga.smugglarna.eller.släktingar.och.bekanta.
pengar,.som.de.hade.lånat.för.att.betala.resan.till.Grekland.eller.Italien..
Således.tog.beroendet.av.smugglaren.inte.slut.efter.resans.slut..Flera.av.
de.sökande.nämnde.att.de.inte.kan.återvända.till.Grekland.eller.Italien.på.
grund.av.problem.med.smugglaren..Alltså.framförde.de.önskemål.om.att.
de,.ifall.de.avvisas,.hellre.ville.återvända.till.sitt.utreseland.än.till.Grekland.
eller.Italien.

I.nästan.alla.fall.som.granskats.av.den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.hade.de.sökande.utsatts.för.fysiskt.och/eller.sexuellt.våld.också.
i.Grekland.eller.Italien..I.största.delen.av.fallen.uppgav.de.sökande.att.de.
utsatts.för.våld.antingen.av.myndigheterna.eller.med.deras.godkännande,.
eller.indirekt.till.följd.av.bristfälliga.villkor.för.mottagande.av.asylsökande..
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De.sökande.berättade.att.de.misshandlats.av.polisen.i.fängelse.eller.i.för-
hörssituationer,.då.de.var.oförmögna.att.uppge.sina.personuppgifter.eller.
resrutten.exakt..I.materialet.fanns.också.fall.där.den.sökande.berättade.att.
fängelsepersonalen.visste.om.att.flera.av.de.manliga.fångarna.hade.våldta-
git.henne,.men.att.de.inte.gjort.något.för.att.ingripa.

Utöver.våldet.hade.man.i.mer.än.hälften.av.fallen.redan.fallit.offer.för.
människohandel,.vilket.tydligt.framgick.av.dokumenten..I.fyra.av.dessa.
fall.uppgav.sig.den.sökande.vara.minderårig..De.sökande.hade.utnyttjats.
inom.prostitution,.i.bageriarbete,.i.arbete.på.lantgård.eller.använts.som.nar-
kotikakurirer..De.sökande.berättade.att.utnyttjandet.i.allmänhet.hade.fö-
regåtts.av.vilseledande.vad.gäller.arbetets.natur.eller.arbetsförhållandena,.
utnyttjande.av.underordnad.ställning.eller.kidnappning..I.största.delen.av.
fallen.berättade.de.sökande.att.de.på.grund.av.de.bristfälliga.villkoren.för.
mottagande.av.asylsökande.i.Grekland.eller.Italien.tvingades.bo.på.gatan,.
där.de.träffade.personen.som.erbjöd.det.arbete.som.ledde.till.utnyttjande..
I.brist.på.bättre.alternativ.hade.de.följt.med.personen.och.på.så.sätt.fallit.
offer.för.utnyttjande.

Flera.av.offren.hade.bundits.vid.utnyttjandesituationen.genom.grovt.fy-
siskt.och.sexuellt.våld.eller.hot,.genom.att.de. låsts. in. i.utrymmena.där.
utnyttjandet.skedde.eller.genom.att.de.fått.löfte.om.att.få.komma.till.något.
tryggt.europeiskt.land..I.vissa.fall.hade.deras.identitetshandlingar.tagits.
ifrån.dem..De.sökande.hade.i.allmänhet.lyckats.fly.ur.utnyttjandesituatio-
nen.med.hjälp.av.någon.tredje.person,.som.också.hade.hjälpt.dem.med.att.
ordna.med.resan.till.Finland..Beroendeförhållandet.hade.således.ofta.bara.
överförts.från.en.person.till.en.annan,.eftersom.flera.av.de.sökande.nu.
också.var.skyldiga.de.nya.researrangörerna.pengar.

I.fallen.som.granskades.av.den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.framkom.flera.drag.som.tydde.på.att.offren.redan.hade.fallit.offer.för.
människohandel..I.egenskap.av.offer.för.våldtäkt,.grovt.fysiskt.våld.el-
ler.människohandel.kan.flera.av.de.sökande.också.anses.befinna.sig.i.en.
sådan.utsatt.ställning,.som.kan.göra.dem.mottagliga.för.att.falla.offer.för.
människohandel,.vilket.också.borde.beaktas.i.prövningen.av.asylansökan.i.
enlighet.med.skyddsdirektivet.(2004/83/EG).

I.fallen.som.granskades.av.den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.verkar.en.utmaning.utgöras.av.att.Dublinförfarandet.inte.möjliggjort.
en.tillräckligt.omfattande.granskning.av.offrens.ställning.för.att.kunna.
utreda.eventuell.människohandel..Det.som.i.flera.av.fallen.framkom.an-
gående.oklarheter.i.de.sökandes.researrangemang,.hur.de.fallit.offer.för.
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sexuellt.utnyttjande.eller.utnyttjande.av.arbetskraft,.fysiskt.och.sexuellt.
våld,.kidnappning.eller.vilseledande.vad.gäller.arbetets.natur,.ledde.enligt.
dokumenten.inte.till.några.åtgärder.från.myndigheternas.sida..Mot.bak-
grunden.av.dokumenten.verkar.det.som.om.man.då.den.sökande.redan.var.
registrerad.i.Eurodac-systemet.i.Grekland.eller.Italien.fattade.beslut.om.
avvisning,.utan.att.utreda.ifrågavarande.persons.situation.mera.detaljerat..

Inte.heller.i.besluten.om.avvisning.har.man.upptecknat.så.värst.mycket.om.
utredningen.av.människohandel.ens.i.de.fall.där.den.sökandes.biträde.i.
sitt.besvär.kallade.utnyttjandet.som.den.sökande.utsatts.för.människohan-
del.eller.nämnde.sin.oro.över.att.risken.var.stor.att.på.nytt.falla.offer.för.
människohandel.ifall.den.sökande.avvisades..I.besluten.har.man.inte.heller.
utrett.hur.man.kommer.att.sörja.för.att.informera.och.skydda.en.person.
som.befinner.sig.i.en.utsatt.ställning.ifall.man.beslutar.att.avvisa.personen..
Exempelvis.har.man.inte.utrett.om.det.finns.ett.hjälpsystem.avsett.för.of-
fer.för.människohandel.i.landet.och.hur.väl.systemet.fungerar.i.praktiken..

Av.dokumenten.som.den.nationella.rapportören.om.människohandel.gran-
skade.framgår.att.de.sökandes.berättelser.med.tiden.blir.mer.omfattande.
och.fördjupade..I.de.första.intervjuprotokollen.berättade.några.av.de.sökan-
de.att.de.varken.hade.vistats.eller.ansökt.om.asyl.i.andra.av.EU:s.medlems-
stater..Samtidigt.utelämnade.de.informationen.om.våldet.och.utnyttjandet.
som.de.utsatts.för.i.Grekland.och.Italien..Då.de.sökande.fått.kännedom.om.
att.myndigheterna.hittat.deras.uppgifter.i.Eurodac.kompletterades.deras.
berättelser.med.information.om.de.bristfälliga.villkoren.för.mottagande.av.
asylsökande.i.Grekland.och.Italien.samt.uppgifter.om.våldet.och.utnyttjan-
det.som.de.sökande.utsatts.för.i.ifrågavarande.länder..Då.man.granskar.de.
eventuella.offrens.berättelser.bör.man.i.alla.fall.observera.att.det.kan.vara.
en.traumatisk.upplevelse.att.utsättas.för.utnyttjande..Enligt.undersökningar.
lider.merparten.av.alla.offer.som.befriats.från.en.utnyttjandesituation.av.
hälsoproblem.men.anknytning.till.de.kognitiva.funktionerna,.såsom.hu-
vudvärk,.utmattning.och.minnesproblem..Dessa.kognitiva.symptom.inver-
kar.på.hur.snabbt,.konsekvent.och.exakt.eventuella.offer.för.människohan-
del.klarar.av.att.berätta.sin.historia.33.

Det.verkar.som.om.myndighetsprocessen.i.ifrågavarande.fall.fungerar.i.
omvänd.ordning.jämfört.med.de.sökandes.berättelser;.den.slutar.i.det.skede.
då.tecken.på.människohandel.börjar.komma.fram..Det.är.viktigt.att.ob-
servera.att.indikatorer.som.pekar.på.människohandel.ändå.kom.fram.helt.
tydligt.i.de.granskade.fallen..Dylika.drag.borde.vara.en.tillräcklig.grund.
för.att.avhålla.sig.från.att.avlägsna.en.person.ur.landet.i.enlighet.med.Eu-

33. Zimmerman.et.al..(2003.och.2006).
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roparådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.och.således.göra.
det.möjligt.att.identifiera.offer.för.människohandel.och.hänvisa.dem.till.
hjälpsystemet..

I.stället.för.att.reagera.på.dragen.som.tyder.på.människohandel.i.besluten.
stannade.man.för.att.beskriva.villkoren.för.mottagande.av.asylsökande.i.
Grekland.och.Italien..Man.konstaterade.att.länderna.i.egenskap.av.med-
lemsstater.i.Europeiska.unionen.har.förbundit.sig.att.iaktta.de.grundläg-
gande.rättigheterna.och.man.uppmanade.de.sökande.att.vända.sig.till.myn-
digheterna.i.den.stat.som.ansvarar.för.prövningen.av.asylansökan.med.sina.
eventuella.hälsoproblem.eller.rättskränkningar.

Italiens.nationella.asylprogram.beskrevs.i.besluten.om.avvisning.genom.
att.konstatera.att.det.har.utvecklats.enligt.anvisningar. från.Europeiska.
flyktingfonden.ERF..Enligt.programmet.har.en.asylsökande.som.är.medel-
lös.rätt.till.mottagningstjänster.under.asylprocessen..I.besluten.hänvisades.
också.till.en.utredning.enligt.vilken.det.i.Italien.utöver.vanliga.flyktingför-
läggningar.också.finns.sju.förläggningar.som.antingen.helt.eller.delvis.är.
avsedda.för.specialgrupper.och.i.landet.pågår.också.projekt.vilkas.mål.är.
att.ta.emot.och.stöda.minderåriga.asylsökande..Således.ansåg.Migrations-
verket.att.de.asylsökandes.rättigheter.tillgodoses.till.fullo.i.Italien.

Av.dokumenten.framgick.ändå.att.de.italienska.myndigheterna.hade.bett.
att.man.begränsar.avvisningen.av.personer.i.en.utsatt.ställning.till.Italien..
Då.de.lokala.myndigheterna.medger.att.deras.resurser.är.otillräckliga.borde.
staten.som.fattar.beslut.om.avvisningen.noggrant.överväga.sitt.beslut.och.
bedöma.personernas.utsatta.ställning.samt.risken.att.på.nytt.falla.offer.för.
människohandel..

Migrationsverket.uppgav.i.besluten.också.att.man.är.medveten.om.kriti-
ken.som.riktats.mot.villkoren.för.mottagande.av.asylsökande.i.Grekland..
Kritiken.har.varit.hård.och.den.har.framförts.av.bland.annat.FN:s.flykting-
organisation.UNHCR.och.Europarådets.kommissarie.för.mänskliga.rät-
tigheter.Thomas.Hammarberg..UNHCR.har.uppmanat.medlemsstaterna.
att.avbryta.återsändandet.av.asylsökande.till.Grekland.och.själva.pröva.
asylansökningarna.med.stöd.av.artikel.3(2).34.Enligt.UNHCR.är.detta.enda.
sättet.att.beakta.medlemsstaternas.skyldighet.att.garantera.ett.rättvist.och.
effektivt.asylförfarande..UNHCR.har.konstaterat.att.förhållandena.i.flyk-
tingförläggningarna.i.Grekland.och.landet.sätt.att.sörja.för.de.asylsökandes.
grundläggande.rättigheter.inte.motsvarar.den.lagenliga.nivån..Kommis-

34. UNHCR,.Position.on.the.return.of.asylum-seekers.to.Greece.under.the.“Dublin.regulation”,.
15.4.2008..
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sarien.för.mänskliga.rättigheter.Hammarberg.har.också.belyst.problemen.
med.anknytning.till.villkoren.för.mottagande.av.asylsökande.i.Grekland.35.
Hammarberg.har.fäst.uppmärksamhet.bland.annat.vid.koncentrationen.av.
mottagningen.av.asylansökningar,.vilken.har.lett.till.att.mottagningen.av.
ansökningar.avbrutits..Hammarberg.har.också.tagit.upp.bristen.på.tolkning.
och.rättslig.rådgivning.för.de.sökande..Europeiska.människorättsdomsto-
len.har.i.flera.av.sina.beslut.avbrutit.avvisningar.till.Italien,.Grekland.och.
Malta..

Migrationsverket.bemötte.i.sina.beslut.kritiken.av.villkoren.för.mottagande.
av.asylsökande.i.Grekland.med.att.berätta.om.sin.undersökningsresa.och.
konstatera.att.man.inte.avvisar.personer.i.utsatt.ställning.till.Grekland.med.
stöd.av.förordningen.om.ansvarsfördelning..I.fallen.som.granskades.av.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.visade.det.sig.att.de.ansökning-
ar.som.togs.upp.till.materiell.prövning.i.Finland.gällde.sökande.som.hade.
registrerats.i.Eurodac.i.Grekland..Med.tanke.på.de.här.tre.fallen.handlade.
man.enligt.den.nationella.rapportören.om.människohandel.på.ett.sätt.som.
gör.det.möjligt.att.identifiera.och.hjälpa.offren..

5.3.3. Granskning av barnets bästa i fallen

Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.(art..5).samt.
FN:s.högkommissarie.för.mänskliga.rättigheter.kräver.i.sina.rekommenda-
tioner.att.barnets.bästa.beaktas.i.alla.åtgärder.mot.människohandel.(Guide-
line.10)..Kravet.iakttar.FN:s.konvention.om.barnens.rättigheter,.som.Fin-
land.har.ratificerat,.i.vilken.man.enligt.artikel.3(1).alltid.ska.sätta.barnets.
bästa.i.främsta.rummet.i.alla.förvaltningsmyndigheternas.åtgärder.som.
gäller.barn..Det.innebär.aktiva.åtgärder,.eftersom.ingen.definition.av.bar-
nets.bästa.finns,.utan.det.måste.bedömas.separat.i.varje.enskilt.fall..Bedöm-
ningen.av.barnets.bästa.ska.också.dokumenteras.i.all.beslutsberedning.36

I.den.nationella.lagstiftningen.finns.bestämmelser.om.barnets.bästa.i.både.
utlänningslagen.och.barnskyddslagen.(417/2007)..Enligt.utlänningslagen.(6.
§).ska.man.i.beslutsfattande.som.sker.med.stöd.av.lagen.och.som.gäller.ett.
barn.som.är.yngre.än.18.år.fästa.särskild.uppmärksamhet.vid.barnets.bästa.
samt.vid.omständigheter.som.hänför.sig.till.barnets.utveckling.och.hälsa..
Även.om.barnets.bästa.inte.har.getts.någon.uttömmande.definition.i.den.
nationella.lagstiftningen.ska.man.enligt.4.§.i.barnskyddslagen.vid.bedöm-
35. Commissioner. for.Human.Rights,.Report. by.Thomas.Hammarberg,.Commissioner. for.Hu-

man.Rights.of. the.Council.of.Europe,.following.his.visit. to.Greece.on.8-10.December.2008.
(CommDH(2009)6).

36. The.Committee.on.the.Rights.of.the.Child,.General.Comment.No..6.(2005).
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ningen.av.barnets.bästa.fästa.uppmärksamhet.vid.bland.annat.hur.olika.
åtgärdsalternativ.garanterar.barnet.en.harmonisk.utveckling.och.välfärd,.
möjlighet.till.förståelse.och.ömhet.samt.övervakning.och.omsorg.i.enlig-
het.med.ålder.och.utvecklingsnivå,.en.trygg.uppväxtmiljö.samt.fysisk.och.
psykisk.integritet..För.att.garantera.barnets.bästa.kan.man.för.ett.barn.som.
söker.asyl,.och.som.befinner.sig.i.Finland.utan.vårdnadshavare.eller.någon.
annan.laglig.företrädare,.utse.en.företrädare.i.enlighet.med.26.§.i.lagen.om.
främjande.av.invandrares.integration..En.företrädare.måste.alltid.omedel-
bart.utses.för.ett.offer.för.människohandel.som.är.minderårigt.och.saknar.
vårdnadshavare..Företrädaren.bör.vara.närvarande.bland.annat.under.pröv-
ningen.av.asylansökan.samt.vid.polisens.och.Migrationsverkets.intervjuer.

Enligt.artikel.6.i.förordningen.om.ansvarsfördelning.(343/2003/EG).an-
svarar.den.medlemsstat.på.vars.område.någon.av.den.minderåriges.famil-
jemedlemmar.vistas.för.prövningen.av.asylansökan.för.en.minderårig,.om.
detta.ligger.i.den.minderåriges.intresse..Om.den.minderårige.asylsökanden.
inte.har.några.familjemedlemmar.ansvarar.den.stat.där.den.minderårige.
har.lämnat.sin.asylansökan.för.prövningen.av.ansökan..Det.är.ändå.vik-
tigt.att.observera.att.även.om.förordningen.om.ansvarsfördelning.gör.det.
möjligt.att.återsända.en.minderårig.till.en.annan.medlemsstat,.elimine-
rar.den.inte.de.internationella.skyldigheterna.och.kraven.i.den.nationella.
lagstiftningen.på.en.bedömning.av.barnets.bästa.i.alla.förvaltningsmyn-
digheternas.åtgärder..I.Europarådets.konvention.preciseras.dessutom.att.
bedömningen.av.barnets.bästa.i.eventuella.fall.av.människohandel.kräver.
att.en.riskanalys.görs.upp.också.i.situationer.där.det.är.möjligt.att.återsända.
en.minderårig.till.utreselandet.eller.tredje.land..Om.återsändandet.inte.är.
till.barnets.bästa.måste.man.avhålla.sig.från.det..I.konventionen.konstateras.
ytterligare.att.om.oklarhet.råder.i.fråga.om.offrets.ålder.eller.om.det.finns.
orsak.att.misstänka.att.offret.är.ett.barn,.ska.han.eller.hon.behandlas.som.
ett.barn.(art..16.och.10).

I.cirka.hälften.av.de.15.fall.som.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.granskade.uppgav.sig.den.sökande.vara.minderårig..I.flera.fall.upp-
dagades.med.hjälp.av.uppgifterna.i.Eurodac.att.den.sökande.tidigare.hade.
registrerats.som.myndig.i.Grekland.eller.Italien..De.sökande.motiverade.
oklarheterna.med.att.smugglarna.har.tillrått.dem.att.ljuga.om.sin.ålder..De.
sökande.hade.enligt.egen.utsago.gjort.så.här.då.de.trodde.att.de.lättare.kun-
de.få.arbete.som.myndiga..I.granskningen.ingick.dessutom.fall.där.den.sö-
kande.redan.i.Grekland.eller.Italien.hade.registrerats.som.minderårig,.och.
deras.berättelse.beträffande.detta.ifrågasattes.inte..I.största.delen.av.fallen.
kom.Migrationsverket.fram.till.att.den.sökande.kunde.anses.vara.myndig,.
då.han.eller.hon.tidigare.registrerats.som.myndig.i.Eurodac-systemet..
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Ett.potentiellt.problem.med.Dublinförfarandet.framgick.också.av.de.beslut.
om.avvisning.där.Migrationsverket.tog.i.beaktande.oklarheterna.med.an-
knytning.till.bestämningen.av.den.sökandes.ålder..Besluten.om.avvisning.
motiverades.med.att.den.stat.där.den.minderårige.har.lämnat.sin.asylan-
sökan.enligt.artikel.6.i.förordningen.om.ansvarsfördelning.ansvarar.för.
prövningen.av.ansökan,.även.om.den.sökande.är.minderårig..

Å.andra.sidan.hade.processen.för.bedömning.av.barnets.bästa.inte.heller.
dokumenterats.i.detalj.i.besluten.om.avvisning.i.de.fall,.där.Migrationsver-
ket.ansåg.den.sökande.vara.minderårig..I.den.utsträckning.som.Migrations-
verket.i.sina.beslut.nämnde.tillgodoseendet.av.barnets.bästa,.nämndes.det.
som.att.den.sökande.upptas.i.asylprocessen.och.asylärendet.får.en.ända-
målsenlig.lösning..Med.detta.avses.att.den.sökande.avvisas.och.asylärendet.
löses.i.Italien.eller.Grekland..Granskningen.i.fråga.verkade.ändå.stå.i.strid.
med.de.sökandes.berättelser,.av.vilka.framgick.att.deras.asylprocess.inte.
hade.framskridit.i.ifrågavarande.länder.eller.att.de.på.grund.av.de.bristfäl-
liga.villkoren.för.mottagande.av.asylsökande.hade.tvingats.bo.på.gatan.och.
blivit.utsatta.för.våld.och.utnyttjande..

Det.verkar.alltså.som.om.barnets.bästa.inte.har.tagits.i.beaktande.på.än-
damålsenligt.sätt.i.de.Dublinfall.som.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.granskade..Processen.för.bedömning.av.barnets.bästa.har.inte.
dokumenterats.i.tillräcklig.utsträckning.i.besluten.om.avvisning.och.detta.
i.kombination.med.processens.slutresultat.låter.förstå.att.ifrågavarande.be-
dömning.inte.heller.har.gjorts.på.det.sätt.som.de.internationella.skyldighe-
terna.och.den.nationella.lagstiftningen.kräver..Ytterligare.framgick.endast.
i.ett.fall.av.dokumenten.att.en.företrädare.hade.utsetts.åt.en.minderårig.
asylsökande..Motsvarande.omständigheter.framgår.också.av.den.utredning.
gällande.barnets.bästa.som.gjorts.vid.minoritetsombudsmannens.byrå.37

Den.nationella.rapportörens.observationer.gjorda.på.basis.av.materialet.är.
oroväckande.med.tanke.på.tillgodoseendet.av.minderåriga.asylsökandes.
rättigheter,.men.situationen.är.ändå.allvarligare.med.tanke.på.hur.man.till-
godoser.rättigheterna.för.offer.för.människohandel..Om.man.tar.i.beaktan-
de.hur.grovt.våld.och.utnyttjande.som.de.minderåriga.asylsökande.enligt.
egen.utsago.hade.utsatts.för.i.de.fall.som.granskades.av.den.nationella.rap-
portören.om.människohandel,.anser.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.inte.att.det.nuvarande.förfarandet.tillräckligt.väl.garanterar.att.
barnets.bästa.bedöms.på.ett.ändamålsenligt.sätt.i.fallen..

37. Parsons.(2010).
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5.4. Slutsatser och rekommendationer: avvisningsförfaranden

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.det.viktigt.att.man.
i.samband.med.avvisningsförfarandena.utreder.om.en.person.eventuellt.
har.fallit.offer.för.människohandel.och.beaktar.denna.persons.behov.av.
rättshjälp.och.tryggande.av.rättigheterna.i.egenskap.av.eventuella.offer.för.
människohandel..Såsom.konstateras.i.den.förklarande.rapporten.till.Eu-
roparådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.blir.rättigheterna.
som.garanteras.offren.för.människohandel.fullständigt.teoretiska,.om.even-
tuella.offer.avlägsnas.ur.landet.innan.det.ens.har.varit.möjligt.att.identifiera.
dem.(punkt.131)..FN:s.högkommissarie.för.mänskliga.rättigheter.betonar.
också.i.sina.riktlinjer.som.gäller.människohandel.och.mänskliga.rättighe-
ter.att.om.staterna.inte.lyckas.identifiera.offren.för.människohandel.och.
på.ett.ändamålsenligt.sätt.skydda.dem.mot.att.på.nytt.falla.offer.för.män-
niskohandel,.kommer.rättskränkningarna.av.offren.för.människohandel.
sannolikt.bara.att.fortsätta..Därför.är.staterna.skyldiga.att.säkerställa.att.
identifiering.är.möjlig.i.samband.med.olika.myndighetsförfaranden.och.
att.offren.också.identifieras.i.praktiken.(Guideline.2)..I.Europadomstolens.
avgörande.Rantsev.v..Cyprus.and.Russia.dömdes.Cypern.som.destinations-
land.för.människohandel.för.kränkning.av.de.mänskliga.rättigheterna,.ef-
tersom.landet.inte.hade.undersökt.förhållandena.som.ledde.till.ett.offer.för.
människohandel.avled.och.hade.omhändertagit.offret.i.strid.med.lagen..
Hänvisning.till.ett.hjälpsystem,.beviljande.av.betänketid.samt.anskaffande.
av.tillräcklig.och.sakkunnig.rättshjälp.för.eventuella.offer.för.människo-
handel.utgör.det.första.steget.på.vägen.mot.ett.slutresultat.som.tryggar.rät-
tigheterna.för.ett.offer.för.människohandel..

Åtgärderna.mot.människohandel,.som.baserar.sig.på.internationella.skyl-
digheter.och.nationella.handlingsplaner.mot.människohandel.och.lagstift-
ning.kräver.att.offren.identifieras.och.att.tillgodoseendet.av.rättigheterna.
tryggas.i.alla.myndighetsprocesser,.också.i.Dublinförfarandet..För.att.möj-
liggöra.identifieringen.av.offer.för.människohandel.och.trygga.tillgodo-
seendet.av.offrens.rättigheter.rekommenderar.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.att.Migrationsverket.i.allmänhet.avhåller.sig.från.att.
avvisa.offer.för.människohandel.i.Dublinfall.och.tar.upp.deras.asylansök-
ningar.till.materiell.prövning.med.stöd.av.artikel.3(2).i.förordningen.om.
ansvarsfördelning..Rapportören.om.människohandel.betonar.att.minder-
åriga.i.enlighet.med.skyddsdirektivet.alltid.ska.betraktas.som.personer.som.
befinner.sig.i.en.utsatt.ställning.och.har.särskilda.behov..Om.oklarhet.råder.
i.fråga.om.den.asylsökandes.ålder.och.det.finns.orsak.att.tro.att.han.eller.
hon.är.ett.barn,.ska.han.eller.hon.behandlas.som.ett.barn.och.en.företrädare.
ska.utses..Offren.för.människohandel.ska.hänvisas.till.hjälpsystemet.för.of-
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fer.för.människohandel..I.det.här.skedet.behöver.man.ännu.igen.fullständig.
utredning.av.om.en.person.har.fallit.offer.för.människohandel,.utan.dragen.
som.tyder.på.människohandel.räcker.för.att.ifrågavarande.person.ska.hän-
visas.till.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel..För.att.möjliggöra.
identifieringen.av.offer.för.människohandel.och.trygga.tillgodoseendet.av.
offrens.rättigheter.i.avvisningsförfaranden.rekommenderar.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.följande:

1.. Eventuella.offer.för.människohandel.som.påträffats.inom.prostitu-
tionen,.inkl..massageinrättningar,.striptease.e.d..platser.avvisas.inte.
med.stöd.av.någon.grund.i.utlänningslagen.innan.man.individuellt.
och.tillräckligt.noggrant.har.utrett.att.människohandel.inte.hänför.
sig.till.fallet..Eventuella.offer.för.människohandel.informeras.skrift-
ligt.om.sina.rättigheter,.inkl..hjälpsystemet,.betänketiden.och.möj-
ligheten.till.uppehållstillstånd.samt.om.rätten.att.anlita.ett.biträde..

2.. I.s.k..Dublinfall.avhåller.man.sig.i.allmänhet.från.att.avvisa.offren.i.
sådana.fall.där.indikatorerna.som.pekar.på.människohandel.uppfylls..
Dessa.personers.asylansökningar.tas.upp.till.materiell.prövning.med.
stöd.av.artikel.3(2).i.förordningen.om.ansvarsfördelning..Detta.för-
farande.används.särskild.för.minderåriga.offer.för.människohandel.

3.. I.det.s.k..Dublinförfarandet.identifierade.offer.för.människohandel.
hänvisas.till.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.oberoende.
av.om.man.kan.inleda.en.förundersökning.i.fallet..En.företrädare.
utses.för.offren.och.denne.företrädare.ska.beredas.en.faktisk.möjlig-
het.att.närvara.vid.intervjuer.och.förhör.med.offret..

4.. Om.oklarhet.råder.i.fråga.om.den.asylsökandes.ålder.och.det.finns.
orsak.att.tro.att.han.eller.hon.är.ett.barn,.ska.han.eller.hon.behandlas.
som.ett.barn.
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6. Straffprocessen samt tillämpning och tolkning av rekvisitet för 
människohandel

6.1. Inledning

Analysen.av.straffprocessen.samt.tillämpningen.och.tolkningen.av.rekvisit.
för.människohandel.i.den.första.rapport.som.utarbetats.av.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.är.baserad.på.fall.som.före.utgången.av.
2009.hade.gått.vidare.till.domstol.samt.på.fall.av.koppleri,.grovt.koppleri.
och.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet..I.materialet.ingår.både.la-
gakraftvunna.och.icke-lagakraftvunna.beslut.och.en.liten.del.av.fallen.hän-
för.sig.till.tiden.innan.straffbestämmelserna.som.gäller.människohandel.
trädde.i.kraft..Utöver.domstolsavgörandena.har.den.nationella.rapportören.
on.människohandel.bett.förundersökningsmyndigheterna.lämna.ut.förun-
dersökningsprotokollen.för.de.fall.av.koppleri.och.människohandel.samt.
fall.av.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.om.vilka.man.ville.ha.
ytterligare.information..Eftersom.så.få.fall.av.arbetsrelaterad.människo-
handel.och.därtill.anknytande.utnyttjande.av.arbetskraft.har.gått.vidare.till.
förundersökning.och.domstolsförhandling,.har.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.ansett.det.befogat.att.komplettera.sitt.material.med.an-
dra.informationskällor,.såsom.annat.skriftligt.material.och.en.omfattande.
samrådsomgång..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.också.
ansett.det.nödvändigt.att.utreda.tillämpningen.och.tolkningen.av.straffbe-
stämmelsen.med.anknytning.till.utnyttjandet.av.en.person.som.är.föremål.
för.sexhandel.inom.ramen.för.rapportörens.egen.befogenhet..

Före.utgången.av.2009.hade.endast.fyra.fall.gått.vidare.till.domstol.som.
människohandel,.även.om.människohandel.ingick.i.brottsbenämningen.för.
flera.fall.under.förundersökningsskedet..Tre.av.fallen.har.gällt.människo-
handel.i.syfte.att.utnyttja.offret.sexuellt.och.ett.av.fallen.arbetsrelaterad.
människohandel..Medan.den.förhandenvarande.rapporten.utarbetades.har.
de.svarande.dömt.för.människohandelsbrott. i. tre.av.fallen.. I.ett.av. fal-
len.ansåg.domstolen.att.människohandelsbrott.hade.begåtts.av.endast.en.
målsägande..Alla.besluten.har.vunnit.laga.kraft..Betydligt.flera.domar.har.
avkunnats.i.fråga.om.närliggande.brott.till.människohandel,.och.antalet.
offer.för.närliggande.brott.är.mångdubbel.jämfört.med.antalet.identifierade.
offer.för.människohandel..Styrgruppen.för.handlingsplanen.mot.människo-
handel.konstaterade.i.sin.rapport.som.publicerades.2008.att.antalet.offer.för.
människohandelsbrott.som.identifierats.2006.uppgick.till.17,.medan.antalet.
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offer.för.brott.med.drag.av.människohandel.uppgick.till.207.38.Brott.med.
drag.av.människohandel.är.grovt.koppleri,.ockerliknande.diskriminering.i.
arbetslivet.och.grovt.ordnande.av.olaglig.inresa..

Människohandelsbrott och närliggande brott som har gått vidare till domstol

0

5

10

15

20

25

30

35

40

K
op

pl
er

i

G
ro

vt
 k

op
pl

er
i

M
än

ni
sk

oh
an

de
l

G
ro

v
m

än
ni

sk
oh

an
de

l

O
ck

er
lik

na
nd

e
di

sk
rim

en
rin

g 
i

ar
be

ts
liv

et

U
tn

yt
tja

nd
e 

av
pe

rs
on

 s
om

 ä
r

fö
re

m
ål

 fö
r

se
xh

an
de

l

G
ro

vt
 o

rd
na

nd
e

av
 o

la
gl

ig
 in

re
sa

Brottsbenämning

A
nt

al
 fa

ll

2004
2005
2006
2007
2008
2009*

*.Uppgifter.för. tiden.1.1–18.12.2009..Uppgifterna.för.brottsbenämning-
en.utnyttjande.av.en.person.som.är.föremål.för.sexhandel.för.tiden.1.1–
31.12.2009.(fall.har.dock.behandlats.under.denna.brottsbenämning.också.
2007.och.2008)..

Källa:.Justitieministeriet
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*.Uppgifter.för.tiden.1.1–15.12.2009,.utom.för.brottsbenämningen.utnytt-
jande.av.person.som.är.föremål.för.sexhandel,.där.uppgifterna.är.för.tiden.
1.1–31.12.2009.

Källa:.Centralkriminalpolisen

38. AM,.Näkymättömät.uhrit:.Ohjausryhmän.ehdotus.ihmiskaupan.vastaisen.toimintasuunnitelman.
tarkentamiseksi.(Arbetsgruppens.förslag.till.precisering.av.handlingsplanen.(på.finska)).(2007),.
s..8..
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*.Uppgifter.för.tiden.1.1–6.10.2009,.utom.för.brottsbenämningen.utnytt-
jande.av.person.som.är.föremål.för.sexhandel,.där.uppgifterna.är.för.tiden.
1.1–31.12.2009.

Källa:.Riksåklagarämbetet.

På.basis.av.sitt.material.anser.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.det.osannolikt.att.människohandeln.i.Finland.är.ett.så.marginellt.
fenomen.som.man.kan.anta.av.antalet.förundersökningar,.beslut.om.åtal.
och.domstolsbeslut.att.döma,.särskilt.då.betydligt.flera.fall.av.närliggande.
brott.till.människohandel.utreds,.åtalas.och.döms..Det.torde.vara.så.att.man.
ännu.inte.helt.och.fullt.kan.identifiera.människohandel.och.särskilja.den.
från.närliggande.brott,.såsom.koppleri.och.ockerliknande.diskriminering.
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i.arbetslivet..De.svårbegripliga.straffbestämmelserna.om.människohandel.
och.överlappningen.med.rekvisit.för.närliggande.brott.kan.för.sin.del.för-
klara.varför.så.få.fall.har.gått.vidare.till.domstol.som.människohandel..Det.
lilla.antalet.kan.också.förklaras.av.den.begränsade.uppfattningen.om.män-
niskohandeln.och.okunnigheten.om.vad.som.avses.med.människohandel.
exempelvis.i.internationella.avtal..

Med.tanke.på.offren.för.människohandel.är.det.inte.irrelevant.om.de.defi-
nieras.som.offer.för.människohandel.eller.något.närliggande.brott..Perso-
ner.som.fallit.offer.för.människohandel.är.berättigade.till.hjälpsystemets.
tjänster.samt.andra.speciella.stödåtgärder.under.förundersökningen.och.
straffprocessen39.och.det.är.möjligt.för.dem.att.ansöka.om.en.särskild.be-
tänketid.och.uppehållstillstånd.med.stöd.av.utlänningslagen..För.personer.
som.utnyttjats.sexuellt.är.identifiering.ännu.mer.betydelsefull.än.för.perso-
ner.utsatts.för.arbetsrelaterat.utnyttjande,.eftersom.personer.som.utsatts.för.
koppleri.enligt.nuvarande.praxis.fungerar.som.vittne.under.förundersök-
ningen.och.straffprocessen,.medan.offer.för.människohandel.fungerar.som.
målsägande..Personer.som.utsatts.för.arbetsrelaterat.utnyttjande.fungerar.
som.målsägande.oberoende.av.om.man.behandlar.deras.fall.som.ocker-
liknande.diskriminering.i.arbetslivet.eller.arbetsrelaterad.människohandel..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.den.här.typen.av.
avskiljande.praxis.är.diskriminerande..

Domstolarnas.tolkning.av.människohandeln.påverkar.indirekt.hur.förun-
dersökningsmyndigheterna.och.andra.parter.som.arbetar.med.människo-
handel.definierar.människohandeln.och.vem.de.identifierar.som.offer.för.
människohandel..Domstolarnas.beslut.påverkar.hur.myndigheterna.identi-
fierar.offer.för.människohandel.och.under.vilka.brottsbenämningar.fallen.
utreds.och.åtalas..Med.sina.beslut.påverkar.domstolarna.också.vem.som.
är.berättigad.till.hjälpsystemets.tjänster,.betänketid.och.uppehållstillstånd.
som.är.avsedda.för.offer.för.människohandel..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.betonar.tillgodoseendet.av.rättigheterna.för.offer.för.
människohandel.är.bundet.till.hur.domstolarna.tillämpar.och.tolkar.straff-
bestämmelserna.som.gäller.människohandel.och.deras.relation.till.närlig-
gande.brott..

Syftet.med.den.här.delen.av.rapporten.är.att.utreda.hur.människohandeln.
och.fenomen.med.anknytning.till.den.ser.ut.i.Finland.utifrån.de.beslut.som.
redan.fattats..Ett.mål.är.också.att.bedöma.hur.väl.drag.som.tyder.på.män-
niskohandel.identifieras.i.förundersökningen.och.domstolsförhandlingen.
samt.vilken.rättslig.betydelse.straffbestämmelserna.om.människohandel.

39. Lag.om.rättegång.i.brottmål.11.7.1997/689,.2.kap..1.a.§.och.3.§..
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ges.i.dessa.processer..Åklagarnas.verksamhet.och.beslut.som.fattas.under.
åtalsprövningen.bedöms.av.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
i.kommande.rapporter..

Syftet.med.analysen.av. förundersökningen.och.domstolsförhandlingen.
är.att.kartlägga.och.bedöma.de.viktigaste.utmaningarna.i.straffprocessen.
samt.att.ge.viktiga.aktörer,.såsom.lagstiftare,.förundersökningsmyndig-
heter,.åklagare.och.domare,.rekommendationer.för.att.främja.arbetet.mot.
människohandeln.och.förbättra.offrens.rättigheter.och.ställning..I.sin.för-
handenvarande.första.rapport.fördjupar.sig.den.nationella.rapportören.om.
människohandel.i.människohandel.i.syfte.att.utnyttja.offret.sexuellt,.då.
Finland.är.ett.destinationsland.för.den.här.typen.av.utnyttjande..

6.2. Människohandel för sexuellt utnyttjande samt koppleri

6.2.1. Fall av människohandel som har gått vidare till domstol

Godkännandet.av.FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel.och.EU-rådets.
rambeslut.om.bekämpande.av.människohandel.ledde.till.att.särskilda.be-
stämmelser.om.människohandel.fogades.till.strafflagen..Överenskommel-
sen.om.en.gemensam.definition.kan.betraktas.som.det.viktigaste.resultatet.
av.FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel..Definitionen.i.rambeslutet.
baserar.sig.på.definitionen.i.FN:s.tilläggsprotokoll.om.människohandel,.
som.också.har.antagits.som.grund.för.Europarådets.konvention.om.åtgär-
der.mot.människohandel..I.Finland.trädde.straffbestämmelserna.om.män-
niskohandel.i.kraft.i.augusti.2004..Enligt.kap..25.3.§.i.strafflagen.ska.den.
som.genom.att

1).utnyttja.någon.annans.beroende.ställning.eller.skyddslösa.
läge,
2).vilseleda.någon.annan.eller.genom.att.utnyttja.att.någon.
vilseletts,
3).betala.ersättning.till.en.person.som.har.kontroll.över.en.an-
nan.person,.eller
4).ta.emot.en.sådan.ersättning
tar.kontroll.över.någon.eller.rekryterar,.överlåter,.transporte-
rar,.tar.emot.eller.inhyser.någon.i.syfte.att.göra.honom.eller.
henne.till.föremål.för.sexuellt.utnyttjande.enligt.20.kap..9.§.1.
mom..1.punkten.eller.därmed.jämförbart.sexuellt.utnyttjande,.
tvångsarbete.eller.andra.förhållanden.som.kränker.människo-
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värdet.eller.i.syfte.att.avlägsna.organ.eller.vävnader.i.ekono-
miskt.vinningssyfte,.för.människohandel.dömas.till.fängelse.
i.minst.fyra.månader.och.högst.sex.år.
För.människohandel.döms.också.den.som.tar.kontroll.över.en.
person.som.är.yngre.än.aderton.år,.rekryterar,.överlåter,.trans-
porterar,.tar.emot.eller.inhyser.en.sådan.person.i.sådant.syfte.
som.anges.i.1.mom.,.även.om.inget.av.de.medel.som.nämns.i.
1.mom..1–4.punkten.har.använts.
Försök.är.straffbart.

Om.grov.människohandel.bestäms.i.3.a.§.i.samma.kapitel.i.strafflagen..Om.
vid.människohandel.1).våld,.hot.eller.list.används.i.stället.för.eller.utöver.
de.medel.som.avses.i.3.§,.2).någon.uppsåtligen.eller.genom.grov.oaktsam-
het.tillfogas.svår.kroppsskada.eller.allvarlig.sjukdom,.försätts.i.livshotande.
läge.eller.utsätts.för.därmed.jämförbart.synnerligen.kännbart.lidande,.3).
brottet.riktar.sig.mot.ett.barn.under.aderton.år.eller.mot.en.person.som.har.
en.väsentligt.nedsatt.förmåga.att.försvara.sig,.eller.4).brottet.har.begåtts.
som.ett.led.i.en.i.17.kap..1.a.§.4.mom..avsedd.organiserad.kriminell.sam-
manslutnings.verksamhet,.och.gärningen.även.bedömd.som.en.helhet.är.
grov,.ska.gärningsmannen.för.grov människohandel.dömas.till.fängelse.i.
minst.två.och.högst.tio.år..För.grov.människohandel.döms.också.den.som.
utsätter.någon.annan.för.slaveri.eller.håller.någon.annan.i.slaveri,.transpor-
terar.slavar.eller.handlar.med.slavar,.om.gärningen.bedömd.som.en.helhet.
är.grov..Försök.till.grov.människohandel.är.straffbart.

I.juli.2006.gav.Helsingfors.tingsrätt.den.första.domen.för.människohandel.
i.Finlands.historia.40.I.fallet.anklagades.medlemmarna.i.en.finsk-estnisk.
kriminell.organisation.för.att.ha.utsatt.en.estnisk.kvinna.för.prostitution.på.
ett.sätt.som.ansågs.uppfylla.rekvisitet.för.människohandelsbrott..Kvinnan.
hade.tvingats.åka.till.Finland.med.hot.om.straffavgifter.och.med.hänvis-
ning.till.redan.existerande.skulder..Där.hade.hon.spärrats.in.i.en.bostad.i.
Helsingfors.och.tvingats.till.prostitution..Kvinnan.tog.emot.mellan.tre.och.
femton.kunder.per.dag.men.fick.inte.själv.behålla.något.av.de.pengar.som.
kunderna.hade.betalat..Medlemmarna.av.den.kriminella.organisationen.ho-
tade.kvinnan.med.våld.ifall.hon.inte.gick.med.på.att.prostituera.sig..Kvin-
nans.utsatthet.förstärktes.av.det.faktum.att.hon.inte.kunde.finska..En.av.
de.svarande.lovade.att.gifta.sig.med.kvinnan.om.hon.utförde.sitt.”arbete”.
ordentligt..Med.rädsla.för.att.bli.avslöjade.skickade.svarandena.kvinnan.
tillbaka.till.Estland.via.Sverige,.och.hon.hotades.till.att.inte.berätta.om.det.
inträffade..Kvinnan.har.senare.lidit.av.psykiska.problem..

40. Helsingfors.tingsrätt.R.06/5204,.20.7.2006..
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Enligt.tingsrätten.hade.svarandena.enligt.rekvisitet.för.människohandel.
vilselett.kvinnan.till.att.bli.prostituerad.genom.att.utlova.henne.arbete.som.
barnskötare.i.Finland..Kriteriet.för.skyddslöst.läge.ansågs.uppfyllt.i.och.
med.att.kvinnan.var.utvecklingsstörd..Hotelserna.i.anslutning.till.skuld-
förhållandet.ansågs.utgöra.utnyttjande.av.beroende.ställning..Gärningen.
ansågs.vara.grov.eftersom.den.hade.begåtts.mot.en.person.vars.förmåga.att.
försvara.sig.själv.var.väsentligt.nedsatt.och.eftersom.man.hade.använt.sig.
av.list.och.hot.om.våld..

Totalt.14.kvinnor.var.målsägande.i.fallet,.men.i.fråga.om.de.övriga.målsä-
gandena.ansåg.tingsrätten.att.svarandena.hade.gjort.sig.skyldiga.till.grovt.
koppleri..Domstolen.medgav.att.även.dessa.kvinnors.ställning.var.svag,.
men.ansåg.inte.att.deras.relation.till.svarandena.var.så.underordnad.att.
deras.självbestämmanderätt.hade.kränkts.på.ett.sådant.sätt.att.detta.skulle.
utgöra.människohandel..I.sin.motivering.hänvisade.domstolen.till.ett.betän-
kande.av.riksdagens.lagutskott.(LaUB.4/2004)..I.betänkandet.understryker.
lagutskottet.att.de.öppna.begreppen.”beroende.ställning”.och.”skyddslöst.
läge”.i.rekvisitet.för.människohandel.bör.tolkas.snävt.i.relation.till.kopp-
leribestämmelserna.och.anser.att.den.som.utsätts.för.människohandel.är.
underkastad.den.andra.i.större.omfattning,.mer.intensivt.och.mer.övergri-
pande,.än.vid.koppleri..I.sin.motivering.konstaterade.tingsrätten.följande:

”[a]v.samtliga.målsägandes.berättelser.har. framkommit.att.
kvinnorna.har.ålagts.arbetstider,.att.deras.rörelsefrihet.utom-
hus.har.begränsats.och.att.man.har.ställt.upp.mål.för.deras.
arbete..Man. har. övervakat. att. de. uppställda. reglerna. följs.
och.fastställt.böter.för.brott.mot.dem..Åtminstone.[en.del.av.
kvinnorna].har.hotats.med.våld..Då.samtliga.målsägande.som.
berättat.om.böterna.också.har.uppgett.sig.ha.betalat.dem.åt-
minstone.delvis,.har.det.inte.påvisats.att.ett.ekonomiskt.be-
roendeförhållande.har.uppkommit.mellan.målsägandena.och.
svarandena. till. följd.av.detta..Med.undantag.av.X.[den.ut-
vecklingsstörda.kvinnan].har.hotelserna.om.våld.inte.påvisats.
utgöra.ett.sådant.skyddslöst. läge.mellan.målsägandena.och.
svarandena.som.avses.i.de.ovannämnda.förarbetena.”

Domstolen.fäste.vikt.vid.att.de.övriga.kvinnorna.hade.prostituerat.sig.fri-
villigt.eller.åtminstone.insett.att.de.skulle.bli.tvungna.att.erbjuda.”intima.
tjänster”..Domstolen.fäste.också.vikt.vid.att.kvinnorna.hade.tjänat.pengar.
på.prostitutionen..Hotet.om.våld.mot.kvinnorna.eller.deras.anhöriga,.bin-
dandet.till.skuldförhållanden.och.de.påtagliga.begränsningarna.av.rörelse-
friheten.ändrade.inte.på.tingsrättens.tolkning.om.förhållandet.mellan.kopp-
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leri.och.människohandel..Tingsrätten.ville.göra.skillnad.mellan.koppleri.
och.människohandel.genom.att.konstatera.att.största.delen.av.kvinnorna.
hade.följt.med.gärningsmännen.frivilligt.och.gett.sitt.samtycke.till.att.pro-
stituera.sig..Tingsrätten.ansåg.att.den.ursprungliga.frivilligheten.var.av.
betydelse.trots.att.vissa.av.kvinnorna.öppet.hade.berättat.om.hotet.om.våld.
mot.dem.och.deras.anhöriga,.vilket.rentav.skulle.kunna.uppfylla.brottsre-
kvisitet.för.grov.människohandel..Tingsrätten.konstaterade:

”[a]v.målsägandena.har.A,.B,.C,.D.och.E.uppgett.att.de.kom-
mit.till.Finland.frivilligt.för.att.arbeta.som.prostituerade.och.
tjäna.pengar.på.denna.verksamhet..F.har.uppgett.att.hon.har.
kommit.för.att.arbeta.med.eskortservice,.och.hon.har.insett.
att.det.även.omfattar.erbjudande.av.intima.tjänster..G.har.gett.
sitt.samtycke.till.att.arbeta.som.prostituerad.under.sin.vistelse.
i.Finland.

”[n]är.F.inte.har.haft.några.kunder.har.Y.varit.arg.och.hotat.
med.att.skära.upp.hennes.ansikte.med.ett.rakblad,.slå.henne.
och.bränna.hennes.hår.”

För.en.målsägandes.del.konstaterade.tingsrätten.dessutom.följande:

”I.Finland.har.A.blivit.tillsagd.att.inte.avlägsna.sig.från.bosta-
den.utan.lov.....Brott.mot.förbudet.att.avlägsna.sig.från.bosta-
den.har.inneburit.ett.bötesstraff,.som.A.har.ålagts.att.betala..
Ett.besök.i.närbutiken.har.krävt.tillstånd..Utöver.bötesstraffet.
har.A.hotats.med.att.Y:s.vänner.kommer.att.misshandla.henne..
Man.har.också.hotat.hennes.familj.och.med.att.skära.upp.hen-
nes.ansikte.....Dessutom.har.man.uppgett.att.den.veckosumma.
som.A.ska.betala.är.200.euro,.men.sedan.ensidigt.höjt.den.till.
500.euro..Ursprungligen.har.A.ämnat.stanna.i.Finland.i.två.
månader..Hon.har.emellertid.inte.tillåtits.upphöra.med.prosti-
tutionen.efter.detta.”

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.tingsrätten.inte.i.
tillräcklig.grad.granskade.de.omständigheter.under.vilka.kvinnorna.sålde.
sexuella.tjänster..Att.fokus.i.förundersökningen.har.legat.på.frivilligheten.
i.rekryteringsfasen.framkommer.också.av.att.man.endast.utredde.om.män-
niskohandelsbrott.förelåg.i.en.enda.målsägandes.fall,.dvs..den.utvecklings-
störda.kvinnan.som.vilseletts.genom.löften.om.arbete.som.barnskötare..De.
andra.kvinnorna.som.var.målsägande.i.fallet.hördes.i.förundersökningen.
som.vittnen..Detta.förefaller.ha.lett.till.att.man.endast.fäste.uppmärksam-
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het.vid.kränkningarna.av.den.målsägande.utvecklingsstörda.kvinnans.rät-
tigheter..De.övriga.kvinnornas.berättelser.om.begränsningar.av.rörelsefri-
heten,.böter.och.hotelser.om.våld.behandlades.som.bevis.för.koppleribrott.
snarare.än.som.rättskränkningar.mot.enskilda.personer.eller.som.tecken.på.
deras.underordnade.ställning.i.förhållande.till.svarandena..Åklagaren.löste.
i.sin.tur.frågan.genom.att.åtala.svarandena.för.att.ha.utsatt.samtliga.kvin-
nor.för.människohandel..Samma.tendens.att.”bunta.ihop”.målsägandenas.
berättelser.fortsatte.även.i.hovrätten,.där.begränsningarna.av.rörelsefrihe-
ten,.böterna.och.hotet.om.våld.ansågs.vara.regler.som.hör.samman.med.
koppleri.41.Även.hovrätten.fäste.uppmärksamhet.vid.begränsningarna.av.
rörelsefriheten,.böterna.och.hotet.om.våld.men.ansåg.det.inte.nödvändigt.
att.omvärdera.tingsrättens.tolkning..I.sina.motiveringar.konstaterade.hov-
rätten.bland.annat.följande:

”Vid.bedömningen.av.straffets. längd.i.fall.som.gäller.grov.
koppleriverksamhet.bör.man.ta.i.beaktande.att.det.har.varit.
fråga.om.organiserad.internationell.brottslighet.De.prostitu-
erade.som.har.omfattats.av.koppleriverksamheten.har.tvingats.
följa.stränga.regler.om.arbetstider.och.det.har.varit.förbjudet.
att.lämna.bostaden.utan.lov..De.prostituerade.har.övervakats.
per.telefon.och.genom.besök.i.bostaden..De.har.utsatts.för.hot.
om.våld.och.böter.för.att.bryta.mot.reglerna.”42

Gränsdragningen.mellan.koppleri.och.människohandel.verkar.ha.betydelse.
även.då.skadestånd.döms.ut..En.målsägande,.för.vars.del.tingsrätten.dömde.
svarandena.för.grovt.koppleri,.yrkade.på.skadestånd.av.sina.kopplare.vid.
rättegången..Tingsrätten.avslog.kraven.på.skadestånd.eftersom.åtalet.för.
grov.människohandel.förkastades..Tingsrätten.konstaterade.att.ett.vittne.
till.ett.koppleribrott.inte.har.rätt.till.skadestånd.som.grundar.sig.på.brottet..
Enligt.regeringens.proposition.RP.167/2003.kan.koppleri. i.enskilda.fall.
innebära.en.så.väsentlig.kränkning.av.den.sexuella.självbestämmanderät-
ten.att.en.rätt.till.ersättning.för.lidande.uppstår.med.stöd.av.bestämmel-
serna..Omständigheterna.ska.dock.i.så.fall.vara.sådana.att.kränkningen.av.
den.sexuella.själbestämmanderätten.är.uppenbar.

I.ett.annat.fall.som.gällde.sexuellt.utnyttjande.dömdes.tre.män.och.två.
kvinnor.födda.i.Finland.för.grov.människohandel..De.hade.gjort.en.finsk-
född.kvinna.till.föremål.för.sexuellt.utnyttjande.eller.andra.förhållanden.

41. Helsingfors.hovrätt.R.06/2317,.1.3.2007..
42. Även.hovrätten.noterade.bland.annat.följande:.”[e]ftersom.F.hade.varit.ute.och.festat.i.strid.med.

reglerna.hade.hon.flyttats.till.en.bostad.vid.Tampereentie.i.Tavastehus.och.W.hade.krävt.henne.
på.en.bötessumma.på.500.euro..W.hade.dessutom.under.bilresan.hotat.med.att.’kasta.henne.mot.
elledningarna’.om.det.hände.igen.”
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som.kränker.människovärdet.på.det.sätt.som.avses. i.bestämmelsen.om.
människohandel.på.sommaren.2008.43.Bakom.hela.händelsekedjan.låg.en.
fiktiv.skuld.som.målsäganden.avkrävdes.för.att.ha.angivit.svarandena..Sva-
randena.tvingade.målsäganden.att.återbetala.skulden.bland.annat.genom.
att.sälja.sexuella.tjänster..Svarandena.tvingade.dessutom.målsäganden.att.
ge.dem.sina.besparingar,.ta.olika.vipplån,.beställa.varor.från.webbutiker.
och.att.öppna.internet-.och.telefonabonnemang..Svarandena.tog.målsägan-
dens.personliga.egendom.i.sin.besittning,.bland.annat.hennes.hemnycklar,.
bussbiljett.och.telefon..Målsägandens.rörelser.övervakades,.hon.blev.inlåst.
i.en.källare,.hotad.till.livet.och.upprepade.gånger.utsatt.för.grovt.våld..Slut-
ligen.tvingade.man.henne.att.sälja.sexuella.tjänster.för.att.skaffa.pengar..
Tingsrätten.ansåg.att.svarandena.med.hjälp.av.begränsningarna.av.rörel-
sefriheten,.skuldförhållandet,.hotet.om.våld.och.genom.att.använda.våld.
hade.försatt.målsäganden.i.en.sådan.ställning.att.hon.inte.längre.hade.något.
annat.val.än.att.ge.efter.för.det.missbruk.som.utövades..Vid.bedömningen.
av.de.medel.som.användes.i.fallet.konstaterade.tingsrätten.följande:.

”Hon.[målsäganden].har.under.hot.om.våld.strävat.efter.att.
minimera.sina.skador.genom.att.göra.val.som.inte.har.grun-
dat.sig.på.frivillighet.och.fri.viljeyttring..Hon.har.inte.vågat.
rymma.eller.vägra.sälja.sex..Det.var.först.när.hon.upplevde.
fara.för.sitt.eget.liv.som.hon.förmådde.söka.skydd.med.hjälp.
av.en.person.som.hade.tänkt.köpa.sex.[…]..[Svarandena].har.
varit.medvetna.om.denna.alternativlöshet,.beroende.ställning.
och.skyddslösa.läge.och.utnyttjat.detta.till.sin.egen.och.var-
andras.fördel.”

Tingsrätten.ansåg.att.gärningen.uppfyllde.rekvisitet.för.att.ta.kontroll.över.
en.person.eftersom.målsäganden,.utöver.att.ha.blivit.utsatt.för.frihetsberö-
vande,.ansågs.ha.hamnat.under.kontroll.av.de.personer.som.berövat.hen-
nes.frihet..Detta.ansågs.uppfyllt.i.och.med.att.målsägandens.frihet.hade.
berövats,.hennes.egendom.hade.stulits.och.att.hon.inte.hade.några.möjlig-
heter.att.påverka.villkoren.och.omständigheterna.för.sexförsäljningen,.och.
inte.heller.hur.länge.nämnda.verksamhet.skulle.pågå..Enligt. tingsrätten.
uppfylldes.villkoret.för.gärningens.syfte.i.och.med.att.målsäganden.både.
hade.utsatts.för.sexuellt.utnyttjande.och.förhållanden.som.kränker.män-
niskovärdet..Enligt.tingsrätten.hade.målsäganden.genom.frihetsberövande,.
hot.om.våld.och.bruk.av.våld.tvingats.till.samlag.eller.sexuella.handlingar.
så.att.hon.tvingades.överlåta.alla.pengar.hon.tjänade.på.verksamheten.till.

43. Kotka.tingsrätt.R.08/1069,.9.12.2008..Tingsrätten.bedömde.gärningen.som.grov.eftersom.man.
hade.använt.sig.av.våld.och.hotelser..Med.beaktande.av.frihetsberövandet,.hotelserna.och.våldets.
allvar.var.gärningen.grov.även.bedömd.som.en.helhet.
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svarandena..Därtill.konstaterade.tingsrätten.att.målsäganden.hade.utsatts.
för.förhållanden.som.kränker.människovärdet.för.att.återbetala.den.fiktiva.
skulden,.dvs..i.en.sådan.ställning.där.återbetalningen.av.skulden.inte.var.
möjlig.på.annat.sätt.än.genom.att.skaffa.pengar.med.brottsliga.medel.och.
slutligen.genom.att.sälja.sexuella.tjänster..Tingsrätten.ansåg.också.att.den.
fiktiva.skulden,.som.jämfördes.med.en.narkotikaskuld,.saknade.all.rättslig.
grund..Även.om.en.narkotikaskuld.inte.heller.ges.någon.rättslig.ställning.är.
den.ändå.annorlunda.i.det.avseendet.att.gäldenären.trots.allt.har.fått.något.
i.gengäld.för.sin.skuld,.dvs..narkotika..Tingsrätten.kommenterade.svaran-
denas.och.målsägandenas.användning.av.rusmedel.genom.att.konstatera.att.
narkotikamissbrukare.inte.kan.anses.ha.några.”egna.regler”,.utan.att.även.
de.förtjänar.ett.människovärdigt.liv..Hovrätten.ändrade.inte.tingsrättens.
beslut..

Det. tredje.domstolsfallet.om.sexuellt.utnyttjande.handlade.om.rekryte-
ringen.av.en.estnisk.kvinna.till.Finland.för.prostitution.44.Svarandena,.två.
estniska.män,.hade.lockat.kvinnan.till.Helsingfors.där.hon.hade.arbetat.
som.prostituerad..Svarandena.och.målsäganden.var.oeniga.om.huruvida.
prostitution.hade.diskuterats.vid.rekryteringen:.målsäganden.bestred.att.
hon.varit.medveten.om.att.det.gällde.prostitution,.medan.svarandena.ansåg.
att.målsäganden.visste.att.syftet.med.resan.var.att.tjäna.pengar.på.prostitu-
tion..När.det.efter.ankomsten.till.Finland.hade.gått.upp.för.målsäganden.
att.det.gällde.prostitution.vågade.hon.inte.längre.avstå,.eftersom.hon.hade.
befarat.att.svarandena.skulle.lämna.henne.ensam.i.Helsingfors.utan.pengar.
och.utan.att.kunna.språket..Svarandena.hade.dessutom.övertalat.målsägan-
den.att.fortsätta.prostituera.sig.genom.att.berätta.om.en.möjlighet.att.åka.
till.Sverige.för.att.arbeta.med.något.annat.så.fort.kvinnan.hade.samlat.ihop.
tillräckligt.med.pengar.genom.prostitutionen..Svarandena.och.målsäganden.
hade.delat.på.de.pengar.målsäganden.ensam.hade.tjänat.på.att.prostituera.
sig..Efter.att.ha.vistats.i.Helsingfors.i.två.veckor.hade.svarandena.lämnat.
Finland.utan.att.meddela.målsäganden..Målsäganden.hade.fortsatt.arbeta.
som.prostituerad.för.att.försörja.sig.och.kunna.betala.för.sitt.hotellrum.i.
ungefär.en.vecka.tills.polisen.fick.tag.på.henne.

I.sin.dom.ansåg.tingsrätten.att.svarandena.endast.hade.gjort.sig.skyldiga.till.
koppleri..Vid.bedömningen.av.fallet.blandade.tingsrätten.emellertid.ihop.
medlen.och.tillvägagångssätten.för.människohandel..I.sitt.beslut.förutsatte.
tingsrätten.således.att.villkoren.för.två.olika.medel.skulle.uppfyllas,.dvs..
utnyttjande.av.beroende.ställning.och.skyddslöst.läge.samt.vilseledande.
och.beaktade.inte.det.som.står.i.lagen.avseende.tillvägagångssätt,.dvs..att.
ta.kontroll.över.någon.eller.att.rekrytera,.överlåta,.transportera,.ta.emot.

44. Helsingfors.tingsrätt.R.08/10613,.28.11.2008..
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eller.inhysa.någon..Tingsrätten.ansåg.att.målsäganden.vid.ankomsten.till.
Finland.var.medveten.om.att.hon.förväntades.prostituera.sig,.och.att.re-
kvisitet.för.vilseledande.i.fråga.om.arbetets.natur.således.inte.uppfylldes..
Tingsrätten.påpekade.dock.att.vilseledandet.inte.behöver.gälla.arbetets.na-
tur..Således.granskade.tingsrätten.svarandenas.löften.om.resan.till.Sverige.
och.ansåg.att.de.vilselett.målsäganden.i.det.avseendet.att.hon.hade.överta-
lats.att.fortsätta.prostituera.sig.med.hjälp.av.vilseledande.löften..Tingsrät-
ten.betraktade.detta.utnyttjande.av.vilseledning.som.förledande,.med.vars.
hjälp.svarandena.fick.målsäganden.att.fortsätta.prostituera.sig.och.beaktade.
denna.omständighet.som.något.som.höjer.straffbarheten.för.koppleribrott..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.vill.i.detta.sammanhang.
påpeka.att.även.utnyttjande.av.att.någon.vilseletts.uppfyller.rekvisitet. i.
straffbestämmelsen.om.människohandel..

Tingsrätten.granskade.målsägandens.beroende.ställning. till.svarandena.
genom.att. fästa.uppmärksamhet.vid.att.målsägandens.rörelsefrihet. inte.
hade.begränsats.och.att.hon.inte.hade.tvingats.gå.med.på.kundernas.alla.
önskemål..Målsägandens.skyddslösa.läge.behandlade.tingsrätten.genom.
att.bedöma.målsägandens.intellektuella.kapacitet..Eftersom.målsäganden.
hade.avlagt.studentexamen,.kunde.åtminstone.lite.engelska.och.hade.kun-
nat.göra.webbsidor,.var.målsäganden.enligt. tingsrätten. inte.hjälplös. till.
den.grad.att.hon.inte.skulle.ha.haft.möjlighet.att.handla.på.något.annat.
sätt..Målsägandens.berättelse.och.vittnesmålen.skulle.dock.ha.erbjudit.en.
möjlighet.att.undersöka.målsägandens.beroende.ställning.eller.skyddslösa.
läge.också.ur.ett.annorlunda.perspektiv..Också.enligt.regeringens.proposi-
tion.34/2004.kan.en.beroende.ställning.följa.bland.annat.av.familjeförhål-
landen..Målsäganden.hade.tidigare.sällskapat.med.en.av.svarandena..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.påpekar.att.den.s.k..”loverboy”.
-rekryteringsmetoden.enligt.internationella.erfarenheter.förekommer.ofta.
inom.människohandel..Ett.kärleksförhållande.innebär.att.offret.litar.på.den.
utnyttjande.personen..Offret.förväntar.sig.inte.att.en.person.han.eller.hon.
är.förälskad.i.skulle.kunna.utnyttja.honom.eller.henne..Traumat.av.att.ha.
blivit.vilseledd.kan.vara.djupt.när.man.inser.att.man.har.blivit.lurad..Det.
kan.också.vara.svårare.att.frigöra.sig.från.ett.sådant.utnyttjande.på.grund.
av.förhållandet.mellan.offret.och.gärningsmannen.

Skyddslöst.läge.kan.enligt.regeringens.proposition.34/2004.följa.av.offrets.
ålder,.egenskaper,.ekonomiska.eller.sociala.situation,.psykiska.tillstånd.el-
ler.av.tidigare.erfarenheter,.som.kan.göra.personen.utsatt.för.gärnings-
mannens.utnyttjande..Vid.bedömningen.av.målsägandens.skyddslösa.läge.
beaktade.tingsrätten.dock.inte.bedömningarna.av.de.psykiatrer.som.hördes.
som.sakkunniga..Enligt.dem.hade.målsäganden.på.grund.av.sin.utveckling.
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och.tidigare.erfarenheter.varit.sårbar.för.utnyttjande..Utnyttjande.av.mål-
sägandens.skyddslösa.läge.bevisades.också.av.det.faktum.att.svarandena.
redan.innan.ankomsten.till.Finland.hade.försatt.målsäganden.i.en.svag.eko-
nomisk.situation..På.begäran.av.en.av.svarandena.hade.målsäganden.tagit.
flera.snabblån.som.svaranden.hade.undlåtit.att.betala.tillbaka.till.målsägan-
den..På.grund.av.sina.psykiska.egenskaper.och.erfarenheter.av.utnyttjande.
hade.målsäganden.inte.heller.lyckats.frigöra.sig.från.prostitutionen.efter.att.
svarandena.hade.lämnat.Finland..En.polis.som.hördes.som.vittne.uppgav.
vid.rättegången.att.målsäganden.inte.skulle.ha.kunnat.komma.bort.prosti-
tutionen.på.eget.initiativ,.utan.hon.hade.fastnat.i.situationen..Hörandet.av.
de.personer.som.åtalades.för.utnyttjande.av.en.person.som.är.föremål.för.
sexhandel.gav.också.stöd.för.uppfattningen.att.målsäganden.hade.arbetat.
som.prostituerad.trots.att.hon.inte.ville.det..De.beskrev.målsäganden.som.
passiv,.frånvarande.och.reserverad.och.att.hon.därmed.hade.avvikit.från.
andra.kvinnor.som.vanligen.säljer.sex..Enligt.en.del.av.dem.som.hördes.vid.
rättegången.hade.målsägandens.beteende.väckt.misstankar.om.huruvida.
målsäganden.deltog.i.prostitutionen.frivilligt..Frågan.om.huruvida.målsä-
ganden.hade.insett.att.avsikten.med.resan.var.att.komma.till.Finland.för.att.
sälja.sex.tillmättes.avsevärd.betydelse.i.tingsrättens.beslut..

Åklagaren.överklagade.tingsrättens.beslut.till.hovrätten,.som.dömde.sva-
randena.för.människohandel.45.I.sitt.beslut.tar.hovrätten.avstånd.till.den.
ursprungliga.frivilligheten.(vetskapen.om.det.planerade.arbetets.natur).och.
dess.betydelse.vid.tillämpningen.och.tolkningen.av.straffbestämmelserna.
om.människohandel..Hovrätten.granskar.samtliga.delfaktorer.för.männis-
kohandelsbrott.skilt.för.sig:.handlingarna,.tillvägagångssätten.och.medlen..
I.sitt.beslut.anser.hovrätten.att.svarandena.hade.värvat,.dvs..lockat.målsä-
ganden.till.verksamhet.vars.syfte.hade.varit.att.försätta.henne.i.prostitu-
tion..Hovrätten.anser.att.även.det.andra.tillvägagångssättet.för.människo-
handel,.inhysning,.hade.använts.i.och.med.att.svarandena.i.syfte.att.inhysa.
målsäganden.hade.bokat.hotellrum.och. lägenheter. i.vilka.målsäganden.
också.hade.tagit.emot.kunder.och.sålt.sexuella.tjänster.till.dem..

Vad.gäller.medlen.anser.hovrätten.att.svarandena.hade.utsatt.målsägan-
den.för.sexuellt.utnyttjande.genom.att.utnyttja.hennes.skyddslösa.läge.och.
beroende.ställning..Medlen.utnyttjande.av.skyddslöst.läge.och.beroende.
ställning.ansågs.ha.använts,.eftersom.målsäganden.till.följd.av.bristfäl-
liga. språkkunskaper.och. avsaknad.av. socialt. skyddsnät. (stödpersoner),.
skuldsättning.och.den.svaga.ekonomiska.och.psykiska.situation.som.detta.
medförde.inte.ansåg.sig.ha.någon.annan.verklig.utväg.än.att.gå.med.på.
att.fortsätta.sälja.sexuella.tjänster..I.sitt.beslut.konstaterar.hovrätten.dess-

45. Helsingfors.hovrätt.R.09/385,.29.12.2009..
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utom.att.svarandena.måste.ha.sett.att.målsäganden.var.särskilt.sårbar.för.
att.bli.utnyttjad,.och.att.de.därför.hade.handlat.uppsåtligen..Hovrätten.läg-
ger.bland.annat.vikt.vid.omständigheter.som.att.målsäganden.har.varit.lätt.
att.påverka.och.manipulera.(skuldsättningen),.att.målsäganden.har.haft.så.
bristfälliga.språkkunskaper.att.hon.inte.har.kunnat.röra.sig.ute.på.stan,.
att.hon.har.upplevt.att.hon.inte.kan.återvända.till.Estland.efter.att.hennes.
släktingar.blivit.medvetna.om.prostitutionen.och.att.hon,.tvingad.av.om-
ständigheterna,.har.fortsatt.med.prostitutionen.för.att.försörja.sig.efter.att.
svarandena.lämnat.Finland..Slutligen.hade.målsägandens.mentala.tillstånd.
varit.sådant.att.hon.inte.självmant.hade.kunnat.komma.bort.prostitutionen..
Hovrätten.godkände.målsägandens.ersättningskrav.eftersom.den.ansåg.att.
den.traumatiska.stressreaktionen.berodde.på.prostitution.som.svarandena.
hade.tvingat.målsäganden.till.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.hovrättens.tolk-
ning.bättre.än.tingsrättens.motsvarar.de.folk-.och.europarättsliga.instru-
menten.mot.människohandel.och.deras.definitioner.av.människohandel..
Genom.sitt.beslut.ger.hovrätten.innehåll.åt.de.svårtillämpliga.begreppen.
skyddslöst.läge.och.beroende.ställning.på.ett.sätt.som.utvidgar.den.relativt.
snäva.uppfattning.om.människohandel.och.människohandelsoffer.som.varit.
rådande.i.Finland..I.sitt.beslut.jämte.motiveringar.tar.hovrätten.avstånd.till.
betydelsen.av.den.ursprungliga.frivilligheten.och.fäster.uppmärksamhet.
vid.upplevelserna.och.de.personliga.egenskaperna.hos.den.person.som.fallit.
offer.för.sexuellt.utnyttjande.och.som.kan.göra.personen.utsatt.för.utnytt-
jande.och.försvåra.eller.förhindra.offrets.väg.bort.från.situationen..Rätten.
lyfter.fram.en.del.faktorer.som.uttrycker.en.avsaknad.av.utvägar,.vilket.gör.
att.beslutet.är.ett.betydande.rättesnöre.även.i.fortsättningen.vid.tillämp-
ningen.och.tolkningen.av.bestämmelserna.om.människohandel..Hovrätten.
lägger.ett.större.ansvar.än.tidigare.på.gärningsmännen.när.det.gäller.deras.
handlingar.och.flyttar.fokus.från.offrets.eventuella.motiv,.ursprungliga.fri-
villighet.eller.tillräckliga.motstånd.eller.ovetskap.om.det.utlovade.arbetets.
natur.i.destinationslandet..Enligt.detta.beslut.av.hovrätten.kan.det.alltså.
handla.om.människohandel.också.när.gärningsmännen.inte.har.använt.sig.
av.extrema.tillvägagångssätt.för.människohandel,.såsom.tvingande.med.
våld.eller.vilseledning.genom.list..Den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.anser.att.denna.utvecklingstrend.är.synnerligen.välkommen.
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6.2.2. Drag av människohandel i material som hänför sig till 
kopplerimål

På.grund.av.det.låga.antalet.fall.av.människohandel.som.behandlats.i.dom-
stol.har.den.nationella. rapportören.om.människohandel.ansett.det.nöd-
vändigt.att.utreda.om.drag.av.människohandel.har. förekommit. i.andra.
kopplerifall.som.gått.vidare.till.förundersökning.under.de.senaste.åren..
Tingsrätterna.har.under.perioden.1.1.2004–31.3.2009.meddelat.sammanlagt.
32.domar.där.den.allvarligaste.åtalspunkten.har.gällt.koppleri.eller.grovt.
koppleri..Dessutom.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.ut-
valt.vissa.avgöranden.som.givits.efter.det.till.föremål.för.granskning..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.har.för.avsikt.att.utifrån.dessa.
kopplerimål.bedöma.om.förundersökningsmyndigheterna.har.identifierat.
drag.av.människohandel.i.dessa.fall.och.hur.man.har.reagerat.på.dessa.drag.
som.eventuellt.har.framkommit..Samtidigt.har.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.strävat.efter.att.utreda.situationen.inom.den.utländska.
prostitutions-.och.koppleriverksamhet.myndigheterna.känner.till.överlag.
samt.de.förhållanden.under.vilka.utländska.prostituerade.säljer.sex.i.Fin-
land..Den.nationella.människohandelsrapportörens.utredning.behandlar.till.
exempel.inte.självständig.prostitution.bland.finländska.kvinnor.och.kan.
därför.inte.betraktas.som.en.heltäckande.rapport.om.prostitution.i.Finland..

Utifrån.de.domstolsavgöranden.som.kommit.till.rapportörens.kännedom.
förefaller.det.som.om.största.delen.av.de.utländska.prostituerade.i.Fin-
land.som.säljer.sexuella.tjänster.under.kopplare.kommer.från.Ryssland.el-
ler.Estland..Enligt.förundersökningsprotokollen.har.de.prostituerade.som.
varit.föremål.för.koppleri.kommit.frivilligt.till.Finland,.medvetna.om.att.
de.kommer.att.arbeta.som.prostituerade.i.landet..Flera.av.dem.uppger.pen-
ningbrist,.till.exempel.på.grund.av.en.närstående.persons.sjukdom,.som.
orsak.till.att.de.prostituerat.sig..De.prostituerade,.som.huvudsakligen.är.
kvinnor,.har.vanligen.kommit.i.kontakt.med.kopplaren.genom.en.bekant.
eller.en.annons.på.internet..I.allmänhet.bor.de.prostituerade.under.sin.vis-
telse.i.Finland.i.en.bostad.som.kopplaren.har.hyrt.åt.dem.och.där.de.säljer.
sexuella.tjänster..Kunderna,.dvs..sexköparna,.kontaktar.vanligen.de.prosti-
tuerade.genom.en.annons.som.kopplaren.lämnat.på.internet..Föremålen.för.
koppleri.lämnar.sällan.själva.sina.annonser.på.internet..Kopplaren.bestäm-
mer.den.prostituerades.arbetstider.och.kommer.överens.om.priset.med.kun-
derna..De.prostituerade.har.sällan.möjlighet.att.själva.påverka.priserna.på.
de.sexuella.tjänsterna..De.prostituerade.betalar.i.allmänhet.cirka.en.tredje-
del.eller.ibland.till.och.med.hälften.av.sina.inkomster.till.kopplarna..Dess-
utom.betalar.de.ofta.en.hög.hyra.för.den.bostad.kopplaren.tillhandahåller..
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Av.de.fall.som.den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.analy-
serat.framgår.att.de.prostituerade.i.många.fall.tvingas.betala.en.fast.hyra.
och.annonsavgifter.till.kopplaren.också.då.de.inte.har.haft.en.enda.kund..
Kopplarna.kan.kräva.de.prostituerade.på.veckoavgifter.på.över.tusen.euro,.
och.då.antalet.kunder.är.lågt.kan.de.bli.skyldiga.kopplarna.pengar..Utöver.
skuldförhållandet.kan.kopplarna.kontrollera.föremålen.för.koppleri.genom.
att.till.exempel.ringa.dem.dagligen.för.att.fråga.om.kundantal.eller.genom.
att.besöka.bostäderna.utan.att.meddela.om.det.på.förhand..Kopplaren.el-
ler.hans.medhjälpare.kan.också.fungera.som.de.prostituerades.chaufför.
vid.”hembesök”.och.vänta.utanför.bostaden,.hotellet.eller.hotellrummet.
medan.den.prostituerade.är.hos.sexköparen..Kopplarna.kontrollerar.i.vissa.
fall.kundmängder.och.penningrörelser.med.hjälp.av.telefonoperatörer..Te-
lefonoperatörerna.svarar.på.sexköparnas.samtal.och.leder.sexköparna.till.
de.prostituerade..Operatörerna.för.bok.över.sexköparna,.och.föremålen.för.
koppleri.måste.meddela.operatören.när.köparen.har.avlägsnat.sig.och.de.
åter.är.”fria”.att.ta.emot.nästa.kund..Telefonoperatörernas.bokföring.visar.
hur.många.kunder.den.prostituerade.har.haft.och.vilka.penningsummor.
kopplaren.förväntar.sig.att.den.prostituerade.ska.”redovisa.för”.

I.de.fall.som.granskats.av.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
förefaller.kontroll.av.de.prostituerade.med.hjälp.av.hot.om.fysiskt.eller.sex-
uellt.våld.vara.mycket.vanligt..De.prostituerade.kan.i.förundersökningen.
berätta.att.kopplarna.har.hotat.dem.eller.deras.familjemedlemmar..Ibland.
berättar.de.att.de.känner.till.andra.prostituerade.som.har.upplevt.hot.eller.
att.de.har.hört.rykten.om.hotelser..Ett.flertal.föremål.för.koppleri.uppger.
i.förundersökningen.att.de.hört.rykten.om.våldsamma.kopplare.och.om.
att.kopplaren.vid.behov.skickar.”sina.mannar”.efter.de.prostituerade.om.
de.meddelar.att.de.vill.sluta.prostituera.sig..Materialet.påvisar.också.fall.
där.kopplaren.har.hotat.med.att.meddela.polisen.om.att.kvinnorna.vistas.
olagligt.i.landet.eller.skickat.sina.”budbärare”.till.de.prostituerade.om.de.
inte.har.kunnat.betala.hyran.inom.utsatt.tid..I.vissa.fall.kan.kopplarna.eller.
deras.”ombud”.bestraffa.föremålen.för.koppleri.för.obetalda.hyror.genom.
att.bränna.deras.pass.så.att.de.inte.kan.lämna.landet.innan.skulderna.är.
betalda..

Enligt.den.nationella.rapportörens.analys.verkar.det.som.om.koppleri.av.
utländska.prostituerade.som.kommit.till.polisens.kännedom.är.synnerligen.
hårdhänt.i.Finland.och.att.förhållandena.för.de.prostituerade.ofta.är.dåliga..
Många.som.är.föremål.för.koppleri.och.som.är.kända.av.polisen.verkar.
inte.ha.någon.verklig.möjlighet.att.frigöra.sig.från.verksamheten.eller.att.
resa.från.Finland.om.de.vill..Detta.till.trots.verkar.begränsningarna.i.de.
prostituerades.självbestämmanderätt,.hotet.om.våld.eller.det.faktum.att.de.
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prostituerade.är.bundna.av.skuldförhållanden.tolkas.som.”regler”.som.hör.
samman.med.koppleri.och.som.de.prostituerade.har.gett.sitt.samtycke.till.
då.de.frivilligt.kom.till.Finland..I.de.fall.som.granskats.av.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.är.det.inte.säkert.att.hot.om.fysiskt.eller.
sexuellt.våld.som.framgått.i.förundersökningen.kommer.fram.i.domstols-
förhandlingen..Omständigheter.som.är.väsentliga.för.människohandel.och.
som.kommit.till.polisens.kännedom.under.förundersökningen.behandlas.
alltså.sällan.i.rätten.46.Således.granskas.inte.nödvändigtvis.förhållandena.
i.koppleriverksamheten.i.något.som.helst.skede.av.straffprocessen.eller.
åtminstone.inte.med.tillräcklig.omsorgsfullhet,.och.det.är.inte.heller.säkert.
att.det.granskas.på.vilka.villkor.som.föremålen.för.koppleri.har.sålt.sexu-
ella.tjänster.i.Finland.och.hur.dessa.omständigheter.eventuellt.har.påverkat.
de.prostituerades.möjligheter.att.dra.sig.ur.prostitutionen.eller.skydda.sig.
själva.från.sexuellt.utnyttjande..

I.de.nyare.fallen.förefaller.det.som.om.man.i.förundersökningen.och.dom-
stolsförhandlingen.bättre.än.tidigare.kan.identifiera.omständigheter.som.
eventuellt.pekar.på.människohandel..Identifieringen.verkar.emellertid.bara.
begränsas.till.omständigheter.som.är.enkla.att.upptäcka,.såsom.tvingande.
till.prostitution.och.fysiska.begränsningar.av.rörelsefriheten..Det.är.fortfa-
rande.inte.säkert.att.diskretare.sätt.att.kontrollera.kommer.fram.i.förunder-
sökningen,.och.om.de.kommer.fram.får.de.nästan.ingen.uppmärksamhet..
Det.förefaller.som.om.förundersökningsmyndigheterna.tidvis.ställer.de.
rätta.frågorna,.men.det.betyder.inte.nödvändigtvis.att.de.kan.tolka.svaren.
som.indikatorer.på.människohandel.eller.att.de.vid.behov.kan.ställa.sådana.
tilläggsfrågor.som.skulle.kunna.leda.till.slutsatsen.att.det.handlar.om.män-
niskohandel..I.dessa.fall.bedömer.man.inte.ofta.den.ekonomiska.och.sociala.
ställningen.hos.dem.som.är.föremål.för.koppleri.eller.hur.dessa.har.kommit.
till.Finland..Då.förblir.det.oklart.om.föremålen.för.koppleri.fortfarande.är.
skyldiga.sina.kopplare.pengar,.eller.om.kopplarna.har.lagt.beslag.på.de-
ras.resedokument..Det.förblir.också.ofta.oklart.om.föremålen.för.koppleri.
eventuellt.har.varit.rädda.för.sina.kopplare.och.om.de.därför.har.gått.med.
på.att.fortsätta.prostitutionen.längre.än.de.ursprungligen.tänkt..I.stället.för.
dessa.omständigheter.fästs.uppmärksamheten.vanligen.vid.att.föremålen.
för.koppleri.ursprungligen.har.prostituerat.sig.frivilligt..Frivilligheten.ver-
kar.dessutom.ofta.tolkas.som.att.föremålet.för.koppleri.säljer.sex.helt.frivil-
ligt.eftersom.denna.inte.har.tvingats.in.i.prostitutionen.

46. Problemet.vid.koppleribrott.är.också.att.offren.”försvinner”.och.att.man.inte.får.dem.att.vittna..I.
några.avgöranden.om.koppleri.handlar.det.om.tiotals.prostituerade,.men.man.har.inte.fått.en.enda.
av.dem.att.vittna.i.domstol.
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Det.verkar.alltså.fortfarande.vara.svårt.att.identifiera.lindrigare.metoder.
som.används.vid.människohandel..Av.de.metoder.som.nämns.i.bestämmel-
sen.om.människohandel.har.särskilt.utnyttjandet.av.någon.annans.beroende.
ställning.eller.skyddslösa.läge.visat.sig.svår.att.tillämpa.och.tolka.i.prak-
tiken..Så.som.nämnts.redan.tidigare.i.rapporten.kan.kopplarna.använda.
många.olika.typer.av.metoder.som.begränsar.självbestämmanderätten.hos.
föremålen.för.koppleri..De.drar.in.de.prostituerade.i.ett.skuldförhållande.
genom.att.uppbära.betydande.hyreskostnader.eller.annonserings-,.dag-.och.
veckoavgifter.oberoende.av.om.den.prostituerade.har.kunder.eller.inte..Med.
hjälp.av.skuldförhållandet.kan.kopplarna.få.de.prostituerade.att.stanna.kvar.
i.prostitutionen.även.då.de.skulle.vilja.upphöra.med.detta..Kopplarna.kan.
dessutom.ensidigt.fastställa.”arbetstiderna”.för.de.prostituerade.och.priset.
på.tjänsterna..De.kan.kontrollera.de.prostituerades.rörelser.och.verksamhet.
per.telefon.eller.genom.att.utnyttja.telefonoperatörer..Genom.att.begränsa.
rörelsefriheten.med.hot.om.både.fysiskt.och.sexuellt.våld.kan.kopplarna.
skapa.en.atmosfär.inom.ramen.för.vilken.de.prostituerade.sällan.har.någon.
annan.möjlighet.än.att.acceptera.de.”regler”.som.kopplarna.ställt.upp..

Enligt.den.nationella.rapportörens.analys.verkar.det.inom.koppleri.anses.
normalt.att.maktförhållandet.mellan.föremålen.för.koppleri.och.kopplarna.
är.i.obalans,.och.att.den.prostituerade.har.gett.sitt.samtycke.till.att.vara.med.
i.verksamheten.på.de.villkor.som.kopplaren.ensidigt.ställer..Trots.att.det.i.
flera.fall.av.koppleri.framkom.att.den.prostituerades.fysiska.eller.psykiska.
självbestämmanderätt.på.något.vis.var.begränsad,.fäster.man.alltså.inte.nå-
gon.särskild.uppmärksamhet.vid.sådana.begränsningar.i.förundersökning-
en.eller.domstolsförhandlingarna..Föremålet.för.koppleri.anses.ha.accep-
terat.begränsningarna.även.trots.att.läran.om.samtycke.inom.straffrätten.
de.facto.fastställer.rätt.snäva.gränser.för.vad.som.är.godtagbart.samtycke.
av.ett.brottsoffer..Ett.samtycke.som.är.rättsligt.giltigt.ska.vara.tillräckligt.
exakt.samt.ha.getts.frivilligt.och.på.förhand..Personen.måste.också.all-
tid.kunna.återkalla.sitt.samtycke..Eftersom.lindrigare.påtrycknings-.och.
tvångsmetoder.anses.ingå.i.kopplerirekvisitet,.utreds.vanligen.inte.utpress-
ning,.tvång.eller.andra.brott.mot.person.separat,.trots.att.dessa.brott.skulle.
ge.föremålen.för.koppleri.ställning.som.målsägande.i.förundersökningen.
och.straffprocessen..I.några.av.de.fall.som.granskats.av.den.nationella.rap-
portören.om.människohandel.skulle.även.rekvisitet.för.människohandel.ha.
uppfyllts.enligt.rapportörens.uppfattning

En.orsak.som.förklarar.situationen.kan.vara.att.det.viktigaste.målet.vid.för-
undersökningen.och.domstolsförhandlingarna.vid.koppleribrott.är.att.åtala.
och.döma.dem.som.ordnat.koppleriverksamheten..Även.polisens.represen-
tanter.har.i.flera.sammanhang.framfört.att.det.ur.deras.synvinkel.inte.har.
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någon.betydelse.om.svarandena.åtalas.för.grovt.koppleri.eller.för.män-
niskohandel.i.domstol,.eftersom.straffskalorna.för.koppleri.och.människo-
handel.i.praktiken.sammanfaller..Man.ingriper.alltså.inte.nödvändigtvis.i.
omständigheter.som.pekar.på.människohandel,.inte.ens.fast.de.är.mycket.
uppenbara..Förundersökningsmyndigheterna.strävar.främst.efter.att.söka.
bevis.för.koppleribrott,.och.i.domstolsförhandlingen.inriktas.bevisningen.
på.svarandens.kännedom.om.försäljning.av.sextjänster.i.de.bostäder.som.
svaranden.ordnar.eller.hyr.ut,.och.på.att.svaranden.får.sin.del.av.betalning-
en.för.prostitutionen..Samtidigt.har.rekvisitet.för.grovt.koppleri,.som.lades.
till.strafflagen.tillsammans.med.bestämmelserna.om.människohandel,.lagts.
till.förundersökningsmyndigheternas.rutiner..Förundersökningsmyndighe-
terna.upplever.att.straffbestämmelserna.om.koppleri.är.lättare.att.tillämpa..
Enligt.gällande.lag.kan.koppleribrott.också.utföras.genom.påtryckning..

Brottsbekämpningen.är.utan.tvekan.en.betydande.del.av.bekämpningen.av.
människohandel.och.de.därtill.hörande.företeelserna,.och.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.anser.att.polisens.åsikt.är.helt.förståelig..
Straffprocessen.ser.emellertid.helt. annorlunda.ut.då.man.granskar.den.
med.tanke.på.tillgodoseendet.av.rättigheterna.för.människohandelns.offer..
Eftersom.tillgodoseendet.av.offrens.rättigheter.långt.beror.på.hur.offren.
identifieras.och.den.brottsbenämning.som.används.i.förundersökningen,.är.
det.inte.irrelevant.ur.deras.synvinkel.om.de.definieras.som.offer.för.män-
niskohandel.eller.som.prostituerade.som.är.föremål.för.koppleri..Förutom.
hjälpsystemet.ser.även.straffprocessen.annorlunda.ut.för.offret,.beroende.
på.vilken.brottsbenämning.som.används..Både.i.Europarådets.konvention.
om.åtgärder.mot.människohandel.(art..15).och.i.riktlinjerna.av.FN:s.hög-
kommissarie.för.mänskliga.rättigheter.(Guideline.9).anses.att.straffproces-
sen.inklusive.rättegångar.inte.enbart.är.en.del.av.brottsbekämpningen,.utan.
samtidigt.en.viktig.metod.för.att.trygga.rättigheterna.för.offren.för.män-
niskohandel,.inklusive.rätten.till.ersättningar..Därför.är.det.också.viktigt.
att.förundersökningsmyndigheterna.utreder.och.åklagarna.väcker.åtal.för.
brottet.som.människohandel.då.det.finns.anledning.till.detta..
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6.2.3. Gränsdragning mellan människohandel och koppleri

Brottsrekvisiten.för.människohandel.och.koppleri.överlappar.varandra.till.
en.del..Detta.medges.även.i.regeringens.proposition.gällande.straffbestäm-
melserna.om.människohandel..I.regeringens.proposition.RP.34/2004.strä-
var.man.efter.att.göra.skillnad.mellan.dessa.straffbestämmelser.genom.att.
konstatera.att.föremålet.för.handlingen.är.mer.beroende.av.en.annan.per-
sons.kontroll.vid.människohandel.än.vid.prostitution..Vid.människohandel.
kan.gärningsmannen.t.ex..genom.att.utnyttja.en.annan.persons.skydds-
lösa.läge.bemäktiga.sig.denna.person.för.att.förmå.honom.eller.henne.till.
prostitution..Dessutom.nämns.att.om.rekvisiten.för.båda.uppfylls,.kom-
mer.bestämmelsen.om.människohandel.på.första.plats. i. förhållande.till.
bestämmelserna.om.koppleri,.också.i.förhållande.till.bestämmelsen.om.
grovt.koppleri..Dessutom.kan.koppleri.bli.människohandel.om.man.genom.
att.använda.de.medel.som.anges.i.bestämmelsen.om.människohandel.för-
mår.en.prostituerad.att.fortsätta.sin.verksamhet..Straffbestämmelserna.om.
människohandel.kan.alltså.också.uppfyllas.då.offret.frivilligt.har.gått.med.
på.att.bege.sig.till.Finland.och.varit.medveten.om.att.han.eller.hon.ska.sälja.
sextjänster.i.Finland..

I. lagutskottets.betänkande.4/2004.angående.detta.kompletteras.med.att.
den.som.utsätts.för.människohandel.är.kuvad.på.ett.mer.intensivt.och.mer.
övergripande.sätt.än.vid.koppleri..Dessutom.anser.lagutskottet.att.de.öpp-
na.begreppen.”skyddslöst.läge”.och.”beroende.ställning”.bör.tolkas.snävt..
Det.verkar.som.om.detta.uttalande.av.lagutskottet.ofta.används.som.grund.
för.att.inskränka.tillämpningsområdet.för.rekvisiten.för.människohandel.
även.i.sådana.fall.då.begränsningarna.av.självbestämmanderätten.har.varit.
hårda..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.
man.resonerar.kring.vilket.underordnat.förhållande.som.är.normalt.vid.
koppleri,.och.när.det.underordnade.förhållandet.övergår.till.att.vara.män-
niskohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.ut-
nyttjandet.av.ett.skyddslöst.läge.och.en.beroende.ställning.inte.ska.tolkas.
så.snävt.att.tillämpningsområdet.för.straffbestämmelserna.gällande.män-
niskohandel.inskränks.på.ett.oskäligt.sätt.och.att.arbetet.mot.människo-
handel.därför.i.praktiken.urvattnas..Det.som.talar.för.rapportörens.åsikt.är.
också.de.folkrättsliga.och.europarättsliga.avtalen.och.rekommendationerna.
gällande.människohandel..Enligt.den.nationella.rapportören.handlar.män-
niskohandel.om.att.utnyttja.en.annan.människa..Gärningsmännen.utnyttjar.
genom.att.tillgripa.någon.av.de.metoder.som.nämns.i.den.internationella.
definitionen.och.de.straffbestämmelser.i.strafflagen.som.grundar.sig.på.
definitionen..
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Koppleri Grovt koppleri

Den. som. för. att. skaffa. sig. eller.någon.
annan.ekonomisk.vinning

1).ordnar.ett.rum.eller.något.annat.ställe.
för. samlag. eller. en. därmed. jämförlig.
sexuell. handling. som. utförs. av. någon.
mot. ersättning. eller. för. en. uppenbart.
sedlighetssårande. handling. som. mot.
ersättning. utförs. av. ett. barn. under.
aderton.år,

2).väsentligt.främjar.en.sådan.handling.
genom.att. som.en.etablerad.del. av. sin.
affärsverksamhet.inkvartera.någon.som.
utför.handlingen,

3). genom. förmedling. av.
kontaktuppgifter. eller. på. annat. sätt.
marknadsför. att. någon. annan. utför.
sådana. handlingar,. medveten. om. att.
detta. handlande. väsentligt. främjar.
gärningens.fullbordan,

4).på.annat.sätt.utnyttjar.att.någon.utför.
sådana.handlingar,.eller

5). förleder. eller. genom. påtryckning.
förmår.någon.till.sådana.handlingar,

ska. för. koppleri. dömas. till. böter. eller.
fängelse.i.högst.tre.år.

Försök.är.straffbart.

Om.vid.koppleri

1). avsevärd. ekonomisk. vinning.
eftersträvas,

2).brottet.utförs.särskilt.planmässigt,

3).någon.uppsåtligen.eller.genom.grov.
oaktsamhet. tillfogas. svår. kroppsskada.
eller. allvarlig. sjukdom,. försätts. i.
livshotande.läge.eller.utsätts.för.därmed.
jämförbart. synnerligen. kännbart.
lidande,.eller

4).föremålet.för.brottet.är.ett.barn.under.
aderton.år,

och. gärningen. även. bedömd. som. en.
helhet. är. grov,. ska. gärningsmannen.
för.grovt koppleri.dömas.till.fängelse.i.
minst.fyra.månader.och.högst.sex.år.

Försök.är.straffbart.
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Den.folkrättsliga.definitionen.av.människohandel.motsvaras.av. tre.del-
faktorer:.handlingen,.metoderna.och.syftet..Alla.dessa.delfaktorer.måste.
uppfyllas.för.att.gärningen.ska.betraktas.som.människohandel..Således.
kan.människohandel.enligt.den.internationella.definitionen.genomföras.till.
exempel.genom.att.rekrytera.eller.transportera.en.annan.person.genom.hot.
om.våld.eller.med.hjälp.av.tvång,.bedrägeri.eller.vilseledande.i.syfte.att.
utnyttja.denna.som.föremål.för.sexuellt.utnyttjande,.tvångsarbete.eller.or-
ganhandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.vill.i.samband.
med.detta.betona.att.människohandel.emellertid.också.kan.genomföras.ge-
nom.att.motta.eller.hysa.(i.Finlands.strafflag.att.ta.emot.eller.inhysa)..En-
ligt.strafflagen.kan.människohandel.även.genomföras.genom.att.ta.kontroll.
över.en.annan.människa..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
anser.att.ett.människohandelsbrott.inte.förutsätter.att.personen.flyttas.från.
en.plats.till.en.annan..Det.kan.också.handla.om.människohandel.då.perso-
nen.redan.har.förmåtts.till.prostitution,.men.utsätts.för.sådan.fysisk.eller.
psykisk.kontroll.att.personen.i.själva.verket.inte.förmår.att.frigöra.sig.från.
prostitutionen.då.han.eller.hon.vill.eller.att.skydda.sig.från.att.bli.utnyttjad..
Då.uppfyllandet.av.straffbestämmelserna.om.människohandel.bedöms.bor-
de.man.enligt.den.nationella.rapportörens.uppfattning.fästa.uppmärksam-
het.vid.de.möjligheter.som.offret.i.själva.verket.har.haft.till.sitt.förfogande.
för.att.kunna.frigöra.sig.från.koppleriverksamheten.eller.annars.skydda.
sig.själv..Uppmärksamheten.borde.alltså.riktas.på.föremålets.subjektiva.
uppfattning.om.de.faktiska.möjligheterna.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.vill.framhäva.att.männis-
kohandel,.förutom.genom.de.uppenbara.metoderna,.även.kan.genomföras.
till.exempel.genom.missbruk.av.en.persons.utsatta.belägenhet.(skyddslöst.
läge).och.genom.maktmissbruk.(beroende.ställning)..I.regeringens.pro-
position.34/2004.utgick.man.från.att.våld.eller.hot.om.våld.i.själva.verket.
förekom.förhållandevis.sällan,.åtminstone.vid.människohandel.i.anslutning.
till.prostitution,.och.det.ansågs.över.huvud.taget.nödvändigt.att.krimina-
lisera.människohandel.i.Finland,.eftersom.den.tidigare.lagstiftningen.inte.
täckte.de.lindrigare.metoder.som.används.vid.människohandel..Enligt.den.
nationella.rapportörens.uppfattning.ska.metoder.som.avses.vid.männis-
kohandelsbrott.tolkas.så.att.de.kan.användas.både.i.den.så.kallade.rekry-
teringsfasen.och.under.själva.utnyttjandeförhållandet..I.rekryteringsfasen.
kan.metoderna.innebära.till.exempel.vilseledande.vad.gäller.arbetets.natur.
eller.direkt.fysiskt.tvång,.men.de.kan.också.innebära.till.exempel.utnyttjan-
de.av.skyddslöst.läge.eller.beroende.ställning.även.efter.det.att.offret.redan.
har.förmåtts.till.prostitution..Metoder.som.används.vid.människohandel.
kan.alltså.användas.i.vilket.skede.som.helst.av.människohandelsprocessen,.
och.till.exempel.en.verksamhet.som.börjat.som.koppleri.kan.bli.männis-
kohandel.om.de.nämnda.metoderna.används.för.att.hålla.kvar.personen.i.
prostitution..
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Vid.bedömningen.av.utnyttjandet.av.skyddslöst.läge.eller.beroende.ställ-
ning.borde.man.beakta.offrets.personliga.egenskaper.och.bakgrund,.samt.
förhållandet.mellan.offret.och.gärningsmannen..Ett.skyddslöst.läge.kan.
förstås.genom.omständigheter.som.gäller.personen.själv.eller.dennas.livs-
situation,.medan.en.beroende.ställning.kan.anses.syfta.på.ett.obalanserat.
maktförhållande.mellan.offret.och.gärningsmannen..Enligt.den.interna-
tionella.definitionen.handlar.utnyttjande.av.skyddslöst.läge.om.att.miss-
bruka.en.persons.utsatta.belägenhet.och.om.personens.tendens.till.att.bli.
utnyttjad..Det.är.också.viktigt.att.utreda.det.personliga.förhållandet.mellan.
gärningsmannen.och.den.person.som.är.föremål.för.brottet.då.man.bedö-
mer.om.straffbestämmelserna.om.människohandel.uppfylls..Ett.personligt.
förhållande.mellan.offret.och.gärningsmannen.kan.leda.till.ett.beroende-
förhållande,.som.kan.göra.det.svårare.att.skydda.sig.från.att.bli.utnyttjad..
Det.är.viktigt.att.inse.att.ett.personligt.förtroendeförhållande.kan.främja.
utförandet.av.brottet.snarare.än.förhindra.det.och.att.ett.brutet.förtroende-
förhållande.kan.orsaka.offret.ett.svårt.och.långvarigt.trauma...

Skyddslöst läge kan till exempel bero på personens:
-. unga.ålder,
-. allvarliga.sjukdom,
-. rusmedelsmissbruk,
-. ekonomiska.och.sociala.ställning.(kulturell.tolkning),
-. psykiska.tillstånd,
-. handikapp,
-. tidigare. traumatiska. upplevelser,. till. exempel. sexuellt.

utnyttjande.eller.tidigare.prostitution,.eller
-. utländska.härkomst..

.
Personen kan befinna sig i en beroende ställning bland annat på grund 
av följande faktorer:

-. familje-,.släkt-.eller.parförhållanden,
-. arbetsförhållande,
-. hyresförhållande,
-. skuldförhållande,
-. vistelse.på.anstalt,.
-. en. drogmissbrukares. beroende. av. den. som. levererar.

narkotikan,
-. hot.om.att.avslöja.för.myndigheterna.att.offret.vistas.illegalt.

i.landet,.eller
-. omhändertagande.av.resedokument..
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Enligt.den.folkrättsliga.definitionen.av.människohandel.är.offrets.samtycke.
till.(ett.planerat).utnyttjande.betydelselöst.om.någon.av.de.metoder.som.
nämns.i.definitionen.har.använts.för.att.erhålla.samtycke..Vad.gäller.kri-
minaliseringen.av.människohandel.i.Finland.nämns.också.i.lagens.förar-
beten.att.offrets.samtycke.till.utnyttjande.saknar.betydelse.om.någon.av.de.
metoder.som.nämns.i.bestämmelsen.har.använts.för.att.erhålla.samtycket..
Enligt.internationell.rättspraxis.kan.ett.samtycke.vid.till.exempel.våldtäkt.
anses.juridiskt.ogiltigt,.även.om.inget.fysiskt.våld.använts.i.situationen.el-
ler.offret.inte.aktivt.har.motsatt.sig.det.skedda.47.Som.juridiska.faktorer.vid.
avsaknad.av.samtycke.kan.anses.bland.annat.psykologiska.tvångsmetoder,.
manipulation.och.tvingande.omständigheter..Trots.att.fysiskt.våld.eller.hot.
om.fysiskt.våld.är.mer.synligt.och.enklare.att.verifiera.än.att.någon.försätts.
i.till.exempel.ett.skuldförhållande,.är.lindrigare.metoder.lika.betydelsefulla.
som.att.någon.försätts.i.prostitution.med.våld.då.uppfyllandet.av.straffbe-
stämmelserna.om.människohandel.bedöms..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.betonar.att.de.”regler”.som.kopplarna.ensidigt.sätter.upp.
för.de.prostituerade.möjliggör.utnyttjande.och.således.kan.uppfylla.rekvi-
sitet.för.människohandelsbrott..Vid.bedömningen.av.samtyckets.giltighet.
borde.man.beakta.de.förhållanden.under.vilka.samtycket.har.getts..Att.en.
person.anpassar.sig.till.fortsatt.prostitution.innebär.inte.heller.enligt.reger-
ingens.proposition.RP.34/2004.ett.samtycke..

Så. som.Kotka. tingsrätt. konstaterade. vid. behandlingen. av. det. tidigare.
nämnda.fallet.av.människohandel,.kan.inte.drogmissbrukare.anses.ha.egna.
regler.som.avviker.från.samhällets.regler.och.som.skulle.rättfärdiga.ett.
bemötande.som.kränker.människovärdet..Denna.uppfattning.borde.också.
råda.vid.granskning.av.en.prostituerad.i.samhällets.utkanter..Prostitution.
är.inte.ett.oreglerat.område.fristående.från.samhället.där.vilken.exploa-
tering.som.helst.är.berättigad..Även.om.en.person.går.med.på.att.leva.i.
prostitution,.omfattar.inte.detta.samtycke.vilket.sexuellt.utnyttjande.som.
helst..Till.exempel.i.den.förklarande.rapporten.till.Europarådets.konven-
tion.om.åtgärder.mot.människohandel.nämns.att.en.persons.samtycke.till.
att.påbörja.prostitution.inte.omfattar.all.slags.exploatering.(punkterna.84.
och.97)..Självfallet.kan.man.inte.heller.samtycka.till.frihetsberövande,.våld.
eller.hot.om.våld..Strafflagen.ska.alltså.skydda.också.prostituerade.från.
utnyttjande.och.våld,.oberoende.av.om.de.ursprungligen.har.gett.sitt.sam-
tycke.till.prostitution.eller.inte..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.också.fäst.uppmärk-
samhet.vid.den.terminologi.som.används.i.förundersökningsprotokoll.om.

47. EMRD.M.C..v..Bulgaria.(App..39272/98),.4.12.2003.samt.Prosecutor.v..Akayesu.(No..ICTR-96-
4-T),.2.9.1998.
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kopplerifall.och.som.föremålen.för.koppleri.eller.offren.för.sexuellt.ut-
nyttjande.kan.uppleva.som.kränkande.och.stämplande..I.förhören.har.till.
exempel.termerna.”fnask”.eller.”glädjeflicka”.använts.om.kvinnorna..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.förunder-
sökningsmyndigheterna.i.framtiden.fäster.särskild.vikt.vid.att.inte.bete.
sig.ohövligt.mot.prostituerade.eller.använda.ett.stämplande.sätt.att.tala,.
vilket.således.skulle.leda.till.en.fortsatt.kränkning.av.eventuella.offer.för.
utnyttjande.

6.2.4. Slutsatser och rekommendationer

Enligt.den.nationella.rapportören.om.människohandel.verkar.det.som.om.
tröskeln.för.tillämpandet.av.straffbestämmelserna.om.människohandel.har.
blivit.hög.såväl.i.förundersökningen.som.vid.domstolarna..I.fall.som.gäller.
prostitution.har.straffbestämmelserna.om.människohandel.ansetts.uppfyl-
las.bara.i.uppenbara.fall.av.utnyttjande..Enligt.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.verkar.det.också.som.om.man.både.i. förundersök-
ningen.och.i.domstolsförhandlingarna.fäster.onödigt.mycket.uppmärksam-
het.vid.bara.den.så.kallade.rekryteringsfasen,.och.att.omständigheter.som.
visar.på.utnyttjande.inte.undersöks.i.tillräcklig.omfattning..Om.metoder.
som.används.vid.människohandel.brukas.i.ett.senare.skede.för.att.kontrol-
lera.de.prostituerade,.tolkas.verksamheten.ofta.som.koppleri..Det.verkar.
även.som.om.man.både.i.förundersökningen.och.vid.domstolsförhandling-
arna.i.onödan.fäster.vikt.vid.om.offren.ursprungligen.har.samtyckt.till.att.
påbörja.prostitution.eller.inte,.och.med.hjälp.av.detta.samtycke.gör.man.
således.skillnad.mellan.koppleri-.och.människohandelsbrott..Om.personen.
inte.har.vilseletts.vad.gäller.arbetets.natur,.verkar.det.som.om.hon.eller.han.
har.påbörjat.prostitution.utan.att.bli.tvingad.med.våld..Det.verkar.också.
som.om.tröskeln.för.att.undersöka.brottet.som.människohandel.inte.över-
skrids,.om.inte.personen.är.utvecklingsstörd.eller.”infantil”..Både.i.förun-
dersökningen.och.vid.domstolarna.fäster.man.bara.litet.vikt.vid.lindrigare.
metoder.som.används.vid.människohandel..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.har.emellertid.lagt.märke.till.framsteg..Det.ovan.nämnda.
avgörandet.om.människohandel.vid.Helsingfors.hovrätt.i.december.2009.
kan.anses.vara.en.öppning.mot.en.tolkningsmodell.som.bättre.motsvarar.
den.internationella.definitionen.av.människohandel..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.det.inte.behövs.
ändringar.av.bestämmelserna.om.människohandel.i.detta.skede,.eftersom.
bestämmelserna.i.princip.möjliggör.en.tolkning.i.enlighet.med.de.inter-
nationella.och.europeiska.förpliktelserna..Däremot.borde.man.överväga.
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om.det.behövs.ändringar.av.paragraferna.om.koppleri..Vid.beredningen.
av.ändringarna.borde.man.säkerställa.att.paragraferna.om.koppleri. inte.
överlappar.straffbestämmelserna.om.människohandel..Ur.paragraferna.om.
koppleri.borde.man.alltså.stryka.sådana.rekvisit.som.syftar.på.påtryck-
ning.och.tvingande.avseende.människohandel..Dessutom.rekommenderar.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.i.synnerhet.föremål.för.
grovt.koppleri.borde.ges.ställning.som.målsägande.i.straffprocessen..Alter-
nativt.borde.rättskränkningarna.av.föremålen.för.grovt.koppleri.undersö-
kas.och.åtal.väckas.separat,.och.rättskränkningarna.borde.inte.anses.ingå.
i.koppleri,.ett.brott.som.för.närvarande.inte.anses.ha.någon.målsägande..
Föremål.för.grovt.koppleri.borde.även.systematiskt.informeras.om.möjlig-
heten.att.komma.in.i.hjälpsystemet.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.betonar.att.koppleri-.och.
människohandelsbrottslighet.ska.undersökas.effektivt.och.att.brottsbenäm-
ningarna.gällande.människohandel.ska.användas.i.de.fall.där.det.framkom-
mer.skäl.för.detta..Även.åklagarna.har.en.central.roll.i.detta..Den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.nyckelåklagare.
utnämns.för.att.väcka.åtal.i.brottmål.som.pekar.på.människohandel..Straff-
bestämmelserna.om.människohandel.har.varit.i.kraft.en.relativt.kort.tid,.
och.ingen.fast.rättspraxis.har.ännu.bildats..Förundersökningsmyndigheter-
na,.åklagarna.och.domstolarna.har.nu.möjlighet.att.dra.upp.riktlinjerna.för.
vad.människohandel.betyder.i.finska.förhållanden.och.var.gränserna.går.
mellan.människohandel.och.närliggande.brott..Gränsdragningen.har.fram-
för.allt.betydelse.för.offren.för.människohandel..Den.nationella.rapportö-
ren.om.människohandel.rekommenderar.att.förundersökningsmyndigheter,.
åklagare.och.domare.utbildas.om.människohandel.på.ett.mer.effektivt.sätt.
än.tidigare..Utbildningen.bör.koncentreras.på.tillämpningen.av.bestämmel-
serna.och.på.identifieringen.av.offren.för.människohandel..Internationella.
erfarenheter.borde.utnyttjas.i.utbildningen..

För.att.effektivisera.undersökningen.av.koppleri-.och.människohandelsbrott.
rekommenderar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.dessutom.
att.en.utbildad.och.specialiserad.undersökningsenhet.grundas..Grundandet.
av.en.sådan.undersökningsenhet.rekommenderas.också.i.riktlinjerna.som.
utarbetats.av.FN:s.högkommissarie.för.mänskliga.rättigheter.(Guideline.5)..
Även.i.Europarådets.konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.nämns.
specialiserade.enheter.som.ett.sätt.att.effektivisera.åtgärderna.mot.män-
niskohandel.(art..29)..Rekommendationerna.av.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.angående.effektivare.utredningar.stöds.också.bland.
annat.av.Europadomstolens.avgörande.Rantsev.v..Cyprus.and.Russia..I.sitt.
avgörande.ansåg.domstolen.att.Cypern.som.destinationsland.för.männis-
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kohandel.hade.gjort.sig.skyldig.till.kränkningar.av.de.mänskliga.rättighe-
terna,.eftersom.landet.inte.med.tillräcklig.noggrannhet.hade.undersökt.det.
aktuella.fallet.och.om.personen.i.fråga.hade.fallit.offer.för.människohandel..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar:

1.. Att.de.överlappande.straffbestämmelserna.om.koppleri.och.män-
niskohandel.stryks.genom.att.ändra.paragraferna.om.koppleri..Detta.
kunde.genomföras.genom.att.stryka.sådana.rekvisit.som.syftar.på.
påtryckning.och.tvingande.avseende.människohandel.ur.paragra-
ferna.om.koppleri.

2.. Att.föremål.för.grovt.koppleri.beviljas.ställning.som.målsägande.
i.förundersökningen.och.straffprocessen,.och.att.upptagningen.av.
dem.i.hjälpsystemet.för.offer.för.människohandel.effektiviseras.ge-
nom.att.skriftligen.informera.dem.om.hjälpsystemet.samt.om.möj-
ligheten.till.betänketid.och.uppehållstillstånd.i.situationer.då.man.
träffar.dem..Vid.grova.koppleribrott.utses.målsäganden.ett.biträde.i.
straffprocessen.

3.. Att.en.utbildad.och.specialiserad.enhet.för.utförande.av.förunder-
sökning.om.människohandelsbrott.grundas..

4.. Att.nyckelåklagare.utnämns.för.att.väcka.åtal.i.människohandels-
brott..Dessa. nyckelåklagare. bör. användas. konsekvent. i. fall. som.
pekar. på.människohandel.. Samarbetet.mellan. förundersöknings-
myndigheterna.och.åklagarna.effektiviseras.under.den. inledande.
utredningen..

5.. Att.förundersökningsmyndigheterna,.åklagarna.och.domarna.utbil-
das.om.människohandel.och.offrens.rättigheter.mer.systematiskt.än.
idag.

6.. Att.man.påskyndar.förbättringen.av.metoderna.att.skydda.vittnen.

6.3. Arbetsrelaterad människohandel och relaterat utnyttjande i 
arbetslivet

6.3.1. Inledning

I.Finland.kan.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.förutom.i.prostitu-
tion.även.förekomma.i.olika.sektorer.på.arbetsmarknaden..Drag.av.män-
niskohandel.och.relaterat.utnyttjande.förekommer.bland.annat.vid.utnytt-
jande.av.utlänningar.och.invandrare.inom.till.exempel.restaurang-,.bygg-,.
städ-.och.trädgårdsbranschen,.samt.för.bärplockning.och.hushållsarbete..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.under.sitt.första.verk-
samhetsår.strävat.efter.att.utreda.eventuella.problem.i.anslutning.till.an-
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vändningen.av.utländsk.arbetskraft..Detta.har.gjorts.genom.att.granska.
sådana.domstolsavgöranden.om.diskriminering.i.arbetslivet.och.ockerlik-
nande.diskriminering.i.arbetslivet.där.målsäganden.har.varit.en.person.med.
utländsk.bakgrund.eller.där.omständigheter.som.pekar.på.människohandel.
har.kunnat.iakttas..Avgöranden.om.ocker.och.utpressning.har.också.be-
gärts.då.fallet.gällt.utlänningar,.eller.då.man.har.upptäckt.omständigheter.
som.kan.tyda.på.människohandel..Totalt.fjorton.avgöranden.har.granskats..
På.grund.av.det.låga.antalet.fall.som.gått.vidare.till.domstol.har.rappor-
tören.om.människohandel.även.granskat.några.anmälningar.som.arbetar-
skyddsdistrikten.gjort.till.polisen.för.förundersökning.samt.annat.skriftligt.
material..Rapportören.har.kompletterat.det.skriftliga.materialet.med.den.
omfattande.samrådsomgång.som.nämns.ovan.i.rapporten..

Utifrån.granskningen.verkar.det.som.om.det.finns.drag.som.tyder.på.ar-
betsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.arbetskraft.i.an-
slutning.till.användning.av.utländsk.arbetskraft.i.Finland..De.fall.av.utnytt-
jande.som.kommit.till.rapportörens.kännedom.kan.grovt.indelas.i.tre.delar..
En.del.av.fallen.verkar.vara.sådana.där.en.finländsk.arbetsgivare.utnyttjar.
den.utländska.arbetstagarens.svaga.ställning.och.eventuella.okunnighet.
om.sina.egna.rättigheter,.och.låter.personen.utföra.till.exempel.överlånga.
arbetsdagar.och.-veckor.utan.särskild.ersättning..Å.andra.sidan.verkar.en.
stor.del.av.fallen.gälla.utnyttjande.inom.så.att.säga.samma.etniska.grupp,.
så.att.personer.med.invandrarbakgrund.ordnar.arbete.i.Finland.för.medbor-
gare.från.sitt.födelseland.och.utnyttjar.deras.svaga.och.beroende.ställning.
samt.eventuella.okunnighet.om.den.finska.arbetslagstiftningen..I.dessa.fall.
är.släktskaps-.eller.familjeförhållandena.mellan.personerna.av.stor.bety-
delse,.eftersom.svarandena.och.målsägandena.samt.deras.familjer.känner.
varandra.sinsemellan..För.det.tredje.kom.det.i.granskningen.fram.fall.där.
personer.med.samma.medborgarskap.har.grundat.ett.företag.i.Finland.och.
ordnat.saken.så.att.en.av.personerna.fungerar.som.arbetsgivare.och.de.
andra.som.arbetstagare..Arbetstagarna.kan.också.i.dessa.fall.göra.långa.
arbetsdagar.och.-veckor.utan.särskild.ersättning,.och.verksamheten.följer.
inte.heller.i.övrigt.helt.arbetslagstiftningen..I.dessa.fall.yrkar.målsägandena.
dock.vanligen.inte.på.straff.för.svaranden,.och.de.har.heller.inga.ersätt-
ningskrav.på.arbetsgivaren.

Vid.diskussioner.om.problemen.i.anslutning.till.användningen.av.utländsk.
arbetskraft.lyfts.ofta.fram.att.de.utländska.arbetstagarna.inte.känner.till.
den.finska.arbetslagstiftningen..Även.om.detta.ofta.kan.vara.fallet.är.det.
viktigt.att.observera.att.det.faktum.att.arbetstagaren.eventuellt.är.okunnig.
om.sina.egna.rättigheter.endast.är.en.omständighet.som.underlättar.utnytt-
jandet..Det.egentliga.utnyttjandet.grundar.sig.framför.allt.på.ett.ojämlikt.
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maktförhållande.och.utnyttjande.av.beroende.ställning:.arbetsgivaren.för-
söker.dra.nytta.av.att.de.utländska.arbetstagarna.ofta.är.i.en.relativt.svag.
ställning.i.Finland.och.eventuellt.är.nästan.helt.beroende.av.sin.arbetsgiva-
re..Därför.påpekar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.även.
om.informering.om.arbetslagstiftningen.och.arbetstagarnas.rättigheter.är.
en.viktig.metod.för.att.förebygga.utnyttjandesituationer,.är.det.väsentligt.
att.observera.att.endast.informationen.om.rättigheterna.ännu.inte.räcker.
till..Om.arbetstagaren.befinner.sig.i.en.underordnad.ställning.gentemot.ar-
betsgivaren,.till.exempel.genom.familjeförhållanden.eller.på.så.sätt.att.hans.
eller.hennes.vistelse.i.landet.är.bunden.till.arbetsförhållandet.eller.arbets-
givaren,.är.det.inte.säkert.att.arbetstagaren.har.realistiska.möjligheter.att.
frigöra.sig.från.utnyttjandeförhållandet..I.sådana.situationer.kan.kunskapen.
om.de.egna.rättigheterna.hjälpa.arbetstagaren.att.förstå.att.situationen.inte.
är.i.enlighet.med.den.finska.lagen..Man.borde.emellertid.fästa.tydligare.
uppmärksamhet.än.tidigare.vid.att.utländska.arbetstagare.skulle.ha.svå-
righeter.då.de.stöter.på.en.verklig.möjlighet.både.vad.gäller.att.frigöra.sig.
från.utnyttjandeförhållandet.och.att.be.om.och.få.den.hjälp.de.behöver.av.
myndigheterna.utan.rädsla.för.att.utvisas.ur.landet..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.under.sitt.första.verk-
samhetsår.lagt.märke.till.ineffektivitet.hos.lagstiftningen.gällande.arbetsli-
vet..Rapportören.anser.att.den.gällande.lagstiftningens.tillräcklighet.borde.
bedömas.noggrannare.i.samarbete.med.arbetsmarknadsorganisationerna.
med.tanke.på.förebyggande.av.människohandel.och.identifiering.av.offren..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.också.att.det.är.vik-
tigt.med.effektiv.efterhandskontroll.på.myndigheternas.initiativ.i.fråga.om.
identifieringen.av.offren.för.människohandel.och.upptagningen.av.offren.i.
hjälpsystemet..I.regeringens.proposition.med.förslag.till.lag.om.ändring.av.
utlänningslagen.och.lag.om.ändring.av.lagen.om.utlänningsregistret.(RP.
269/2009).framförs.inga.konkreta.förslag.om.efterhandskontrollen.av.hur.
anställningsvillkoren.iakttas..Den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.anser.att.både.förhands-.och.efterhandskontroll.borde.kunna.utföras.i.
tillräcklig.omfattning.för.att.trygga.utländska.arbetstagares.rättssäkerhet..
Dessutom.borde.man.försäkra.sig.om.att.de.myndigheter.som.utför.efter-
handskontrollen.garanteras.tillräckliga.resurser.för.att.utföra.kontrollen..
Man.borde.också.förbinda.sig.att.ge.tilläggsresurser.och.utbildning.om.
människohandel.och.relaterade.utnyttjandesituationer.i.arbetslivet.till.de.
myndigheter.som.utför.förhandskontrollen.(enligt.förslaget.om.ändring.av.
utlänningslagen.Migrationsverket)..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.förutom.andra.
tillsynsmyndigheter.har.arbetarskyddsinspektörer.möjlighet.att.upptäcka.
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omständigheter.som.pekar.på.människohandel,.trots.att.deras.inspektion.i.
huvudsak.riktas.mot.arbetsgivaren..Arbetarskyddsförvaltningens.utlåtan-
den.är.värdefulla.i.förundersökningen.och.domstolsförhandlingarna.i.mål.
som.gäller.arbetsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.ar-
betskraft..Övervakningen.inriktas.också.på.arbetsgivare.som.har.utländsk.
arbetskraft.samt.uppdragsgivare.som.använder.utländsk.arbetskraft.i.entre-
prenadarbete.eller.hyrd.arbetskraft..Vid.inspektionerna.övervakas.att.alla.
utländska.arbetstagare.i.arbetsgivarens.tjänst.har.rätt.att.arbeta.i.Finland..
Dessutom.strävar.man.med.övervakningen.efter.att.alla.arbetstagare.i.Fin-
land,.oberoende.av.medborgarskap.eller.etnisk.bakgrund,.ska.ha.lagenliga.
och.likadana.anställningsvillkor.

 
Enligt.rapportörens.uppgifter.riktades.

övervakningen.år.2009.särskilt.mot.bygg-,.städ-,.transport-,.inkvarterings-.
och.restaurangbranschen.samt.metallindustrin..Inspektioner.utfördes.både.
på.arbetarskyddsdistriktets.eget.initiativ,.dvs..på.myndigheternas.initiativ,.
och.på.basis.av.kontakter.som.togs.med.distriktet..Den.nationella.rapportö-
ren.om.människohandel.anser.att.undersökning.och.övervakning.alltjämnt.
måste.effektiviseras.och.att.samarbete.mellan.olika.myndigheter.måste.in-
tensifieras.för.att.förbättra.identifieringen.av.offer.för.människohandel.och.
stärka.brottsbekämpningen.

Det.finns.endast.lite.forskning.om.arbetsrelaterad.människohandel.i.Fin-
land.och.uppgifterna.om.situationen.är.splittrade..48.Rapportörens.utredning.
om.arbetsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.arbetskraft.
bör.anses.vara.en.allmän.kartläggning.och.diskussionsöppnare.snarare.än.
en.uttömmande.utredning.om.situationen..En.del.av.utnyttjandesituatio-
nerna.är.enligt. rapportören.allvarliga.och.utmanar.det.finska.samhället.
att.ta.tag.i.problemet.på.ett.mer.målmedvetet.sätt.än.tidigare..Utifrån.den.
preliminära.kartläggningen.anser.den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.att.det.är.sannolikt.att.problemen.i.anslutning.till.användningen.
av.utländsk.arbetskraft.kommer.att.öka.och.förvärras,.om.man.inte.snabbt.
riktar.tillräcklig.uppmärksamhet.och.myndighetstillsyn.på.fenomenet.och.
resonerar.kring.hur.man.i.framtiden.kunde.förebygga.och.ännu.effektivare.
bekämpa.arbetsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.ar-
betskraft..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.man.i.
förundersökningen.förutom.på.ekonomisk.brottslighet.även.borde.satsa.på.
rättskränkningar.mot.enskilda.arbetstagare..Rapportören.avser.att.i.sina.
kommande.rapporter.behandla.arbetsrelaterad.människohandel.och.relate-
rade.exploateringsfenomen.mer.ingående.än.i.den.utredning.som.nu.är.för.
handen..

48. Se.t.ex..Hetzen-Oosi.von,.Nina,.Henna.Harju,.Niina.Haake.och.Timo.Aro.(2009).
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6.3.2 Fall av tvångsarbete som gått vidare till domstol som 
människohandel

I.det.enda.fallet.av.människohandel.gällande.utnyttjande.av.arbetskraft.
som.hittills.har.prövats.i.domstol.åtalades.två.män.med.indisk.bakgrund.
men.med.finskt.medborgarskap.för.grov.människohandel..Männen.hade.
ordnat.så.att.en.indisk.man.kom.till.Finland.med.avsikt.att.förmå.honom.att.
arbeta.i.torghandeln.och.i.restaurangarbete.utan.lön.49.Målsäganden.hade.
anlänt.till.Finland.på.turistvisum.och.hade.betalat.en.ansenlig.summa.till.
svarandena.för.researrangemangen..Efter.att.målsäganden.anlänt.till.Fin-
land.hade.han.inkvarterat.sig.i.en.bostad.som.svarandena.hade.ordnat.till.
honom.och.börjat.arbeta.på.arbetsplatser.som.de.hänvisat.honom.till..Tidvis.
hade.han.även.bott.på.arbetsplatsen..Svarandena.hade.lagt.beslag.på.målsä-
gandens.pass,.väglett.honom.till.att.söka.asyl.i.Finland.under.falskt.namn,.
hjälpt.honom.bort.från.flyktingförläggningen.och.uppburit.en.ersättning.för.
denna.hjälp,.försökt.få.målsäganden.att.gifta.sig.med.en.finländsk.kvinna.
och.hotat.honom.med.våld.om.han.skulle.vända.sig.till.myndigheterna..
Hoten.hade.upprepats.då.målsäganden.hade.krävt.att.få.tillbaka.sitt.pass..
Målsäganden.hade.arbetat.i.svarandenas.olika.affärsföretag.från.sommaren.
2005.till.hösten.2006,.men.hade.enligt.egen.utsago.inte.fått.någon.lön.alls.
för.sitt.arbete..Då.myndigheterna.började.undersöka.den.misstänkta.män-
niskohandeln.i.början.av.år.2007,.hade.emellertid.en.viss.penningsumma.
betalats.till.målsägandens.föräldrar.i.Indien..

I.förundersökningen.försökte.man.utreda.om.målsäganden.hade.vetat.vad.
han.skulle.arbeta.med.i.Finland.och.till.vilken.lön,.och.hur.aktiv.han.själv.
hade.varit.i.verksamheten:.förundersökningsmyndigheten.var.intresserad.
av.om.han.hade.velat.komma.till.Finland.och.om.han.hade.tagit.kontakt.
med.svarandena.medan.han.befann.sig.på.flyktingförläggningarna..I.för-
undersökningen.konstaterade.man.att.brottsrekvisitet.för.människohan-
del.uppfylldes,.eftersom.svarandena.ansågs.ha.vilselett.målsäganden.vad.
gällde.lönen.och.detta.vilseledande.ansågs.ha.placerat.målsäganden.i.en.
beroende.ställning.gentemot.svarandena..Målsägandens.rörelsefrihet.hade.
begränsats,.eftersom.hans.pass.tagits. ifrån.honom,.och.han.hade.hotats.
med.våld..De.tillvägagångssätt.för.människohandel.som.ansågs.uppfyllda.
var.rekrytering,.transport.och.inhysning..Vad.gäller.syftet.ansågs.det.vara.
klart.att.svarandena.hade.ordnat.så.att.målsäganden.kom.till.Finland.för.att.
de.skulle.få.nästan.gratis.arbetskraft..I.förundersökningen.ansågs.att.mål-
säganden.hade.förmåtts.in.i.förhållanden.som.kränkte.människovärdet.och.
i.tvångsarbete.eller.åtminstone.i.förhållanden.där.han.hade.blivit.tvungen.
att.försörja.sig.själv.med.brottsliga.medel,.genom.olaglig.anställning..En.

49. Vanda.tingsrätt.R.07/1363,.13.7.2007..
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grov.form.av.människohandel.ansågs.uppfylld,.eftersom.målsäganden.hade.
hotats.med.våld.och.gärningen.var.en.del.av.verksamheten.i.en.organiserad.
kriminell.sammanslutning..

I.motsats.till.fall.av.människohandel.i.anslutning.till.prostitution.fäste.man.
i.förundersökningen.ingen.vikt.vid.om.målsäganden.hade.utfört.arbetet.
motvilligt.eller.vid.varför.han.inte.hade.frigjort.sig.från.utnyttjandesitua-
tionen..Man.frågade.inte.heller.målsäganden.hur.svarandena.fick.honom.att.
fungera.i.en.situation.som.inte.motsvarade.hans.förväntningar..Man.ansåg.
att.det.var.tillräckligt.bevis.att.personen.inte.hade.erhållit.lön,.att.hans.rö-
relsefrihet.hade.begränsats.då.passet.togs.ifrån.honom.och.han.hade.hotats.
med.våld..När.domstolen.bedömde.uppfyllandet.av.straffbestämmelserna.
om.människohandel.verkade.den.däremot.utifrån.avgörandet.ha.tillmätt.be-
tydelse.även.åt.att.personen.ursprungligen.lämnade.sitt.hemland.frivilligt...

I. tingsrätten.ändrades.både.målsägandens.och.vittnenas.berättelser.och.
mildrades.delvis.jämfört.med.vad.som.sades.i.förundersökningen..Åtalet.
om.grov.människohandel.föll.och.en.av.svarandena.dömdes.för.ordnande.
av.olaglig.inresa..Dessutom.framgick.det.att.svarandenas.föräldrar.strax.
före.domstolsförhandlingen.hade.besökt.målsägandens.föräldrar.i.Indien.
för.förlikning..Domstolen.ansåg.att.det.var.uppenbart.att.målsäganden.hade.
lämnat.hemlandet.av.egen.vilja,.men.att.det.inte.var.bevisat.att.målsägan-
den.hade.vilseletts.genom.att.han.skulle.ha.blivit.lovad.avlönat.arbete.i.
Finland..Enligt.domstolen.kunde.man.inte.heller.bevisa.att.målsäganden.
skulle.ha.blivit.tvingad.att.arbeta..De.nämnda.hotelserna.hade.enligt.tings-
rätten.ingenting.att.göra.med.arbetets.utförande.och.således.kunde.inte.
verksamheten.anses.uppfylla.kriterierna.för.tvångsarbete..Däremot.ansåg.
domstolen.att.det.var.uppenbart.att.svarandena.hade.vetat.att.målsäganden.
tänkte.stanna.i.Finland,.men.att.de.trots.detta.hade.hjälpt.honom.att.få.tu-
ristvisum..Eftersom.de.meddelade.uppgifterna.således.delvis.var.osanna,.
ansågs.en.av.svarandena.ha.gjort.sig.skyldig.till.ordnande.av.olaglig.inresa..
Åklagaren.överklagade.inte.tingsrättens.avgörande..Avgörandet.har.vunnit.
laga.kraft..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.myndigheternas.
förfarande.vid.behandlingen.av.fallet.till.stor.del.är.motiverat.och.korrekt:.
målsäganden.beviljades.betänketid.och.han.vägleddes.till.hjälpsystemet.
redan.från.början,.och.förundersökningsmyndigheterna.och.åklagaren.re-
sonerade.verkligen.och.ur.många.synvinklar.kring.eventuell.människohan-
del.i.fallet..Myndigheterna.kunde.inte.förutspå.att.målsägandens.berättelse.
skulle.ändras.på.ett.så.avgörande.sätt.i.rätten..Eftersom.det.handlade.om.
det.första.fallet.av.arbetsrelaterad.människohandel,.hade.det.kunnat.vara.
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befogat.att.undersöka.utnyttjandet.även.som.till.exempel.ockerliknande.
diskriminering.i.arbetslivet,.vilket.kunde.ha.fått.domstolen.att.resonera.
mer.mångsidigt.kring.den.eventuella.utnyttjandesituationen..Eftersom.fö-
remålet.för.ordnande.av.olaglig.inresa.inte.har.ställning.som.målsägande.
och.personen.alltså. inte.anses.vara.offer.för.ett.brott,.kan.förundersök-
ningsmyndigheternas.beslut.ha.en.väsentlig.inverkan.på.till.exempel.om.
personen.tillåts.stanna.kvar.i.hjälpsystemet.och/eller.om.personen.beviljas.
uppehållstillstånd.eller.utvisas.ur.landet..

Den.nationella. rapportören. om.människohandel. fäster. ytterligare. upp-
märksamhet. vid.betydelsen. av.offrets. samtycke. eller. den.ursprungliga.
frivilligheten.vid.tillämpningen.och.tolkningen.av.straffbestämmelserna.
om.människohandel..Enligt.de.folkrättsliga.definitionerna.eller.straffbe-
stämmelserna.om.människohandel.i.strafflagen.har.offrets.samtycke.ingen.
betydelse.för.att.definitionen.ska.vara.uppfylld.eller.för.uppfyllandet.av.
rekvisitet,.om.någon.av.de.metoder.som.nämns.i.dessa.har.använts.för.att.
erhålla.samtycke..För.att.det.ska.handla.om.människohandel.behövs.inte.
till.exempel.vilseledande,.utan.det.kan.också.handla.om.människohandel.
då.offrets.beroende.ställning.eller.skyddslösa.läge.har.utnyttjats..Dessa.me-
toder.har.behandlats.ovan..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
betonar.också.att.arbetsrelaterat.utnyttjande.bör.bedömas.mot.bakgrunden.
av.Finlands.arbetslagstiftning.och.kollektivavtal:.ingen.vikt.borde.läggas.
vid.att.offret.är.nöjd.med.situationen.eller.har.samtyckt.till.att.utföra.arbete.
på.vissa.villkor.eller.under.vissa.förhållanden,.även.om.offret.är.av.annan.
åsikt..Genom.att.sörja.för.likabehandling.av.arbetstagarna.skyddas.också.
allmännare.intressen.på.den.finska.arbetsmarknaden..

En.utmaning.kan.visa.sig.vara.att.offren.inte.berättar.om.sina.erfarenheter.
av.utnyttjandet.till.myndigheterna..Den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.tror.emellertid.att.man.genom.att.informera.offren.om.deras.rät-
tigheter.kan.förbättra.möjligheterna.för.offret.att.berätta.sin.historia..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar.att.myndighe-
terna.och.framför.allt.poliser.och.arbetarskyddsinspektörer.ska.utbildas.i.
att.identifiera.offer.för.människohandel.och.i.offrens.rättigheter,.inklusive.
hjälpsystemet,.betänketiden.och.möjligheterna.till.uppehållstillstånd..Det.
är.emellertid.inte.tillräckligt.att.informera.om.rättigheterna,.om.offren.i.
själva.verket.inte.får.åtnjuta.rättigheterna.till.exempel.på.grund.av.utvis-
ning..Därför.anser.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.ut-
länningar.som.vistas.olagligt.i.landet.eller.arbetar.utan.tillstånd.inte.borde.
utvisas.ur.landet.innan.fallet.har.utretts.individuellt.och.man.med.tillräck-
lig.noggrannhet.har.undersökt.att.fallet.inte.är.kopplat.till.människohandel.
eller.relaterat.utnyttjande..Om.det.finns.skäl.att.misstänka.att.personerna.
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har.blivit.offer.för.människohandel,.borde.man.avstå.från.straffrättsliga.och.
utlänningsrättsliga.följder..Detta.skulle.även.fylla.syftet.med.Europarådets.
konvention.om.åtgärder.mot.människohandel.och.särskilt.artikel.26.i.kon-
ventionen.(bestämmelsen.om.straffrihet)..Enligt.bestämmelsen.om.straffri-
het.borde.offren.för.människohandel.befrias.från.straff.för.sin.delaktighet.i.
olaglig.verksamhet.till.den.del.som.de.har.tvingats.till.detta..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.anser.att.det.är.viktigt.att,.förutom.vid.
kringgåendet.av.eventuella.bestämmelser.om.inresa,.fästa.uppmärksamhet.
vid.rättskränkningar.som.personen.eventuellt.har.blivit.utsatt.för...

6.3.3. Andra fall med drag av människohandel

6.3.3.1. Inledning

Utifrån.material.som.granskats.av.den.nationella.rapportören.om.männis-
kohandel.gäller.de.största.problemen.vid.användningen.av.utländsk.arbets-
kraft.underbetalning.och.övertidsarbete.utan.skild.ersättning..Man.för.inte.
alltid.bok.över.den.arbetstid.som.utförs.av.arbetstagarna.eller.också.anteck-
nar.man.inte.alla.timmar.i.arbetstidsbokföringen..Man.kan.låta.utländska.
arbetstagare.utföra.upp.till.12.timmars.arbetsdag.sju.dagar.i.veckan.utan.
övertidsersättning..Arbetstagarna.kan.också.vara.klart.underbetalda,.och.
lönens.uppbyggnad.specificeras.inte.tillräckligt..Till.exempel.ackordslöner.
som.används.inom.byggbranschen.tycks.vara.ett.sätt.som.verkar.lagligt.för.
att.kringgå.lönebetalningen..Utifrån.materialet.förekommer.betalning.av.
en.motsvarande.”klumpsumma”.förutom.inom.byggbranschen.även.inom.
restaurangbranschen.och.trädgårdsarbete..Ett.annat.sätt.som.verkar.lagligt.
för.att.kringgå.lönebetalningen.är.att.personer.anställs.som.praktikanter.
trots.att.man.i.verkligheten.låter.dem.utföra.självständiga.och.ansvarsfulla.
uppgifter..Sådana.rutiner.förekommer.åtminstone.inom.byggbranschen..

I.det.material.som.granskats.av.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.framgår.också.att.utländska.arbetstagare.kan.arbeta.i.Finland.utan.
arbetsavtal.eller.att.arbetsavtalen.kan.ingås.på.ett.språk.som.arbetstaga-
ren.inte.förstår..På.detta.sätt.förmås.arbetstagarna.att.formellt.binda.sig.
till.arbetsvillkor.som.eventuellt.är.mycket.dåliga..Det.är.också.möjligt.att.
arbetsavtalet.har.ändrats.efter.den.muntliga.överenskommelsen,.att.lönen.
har.sänkts.eller.att.antalet.arbetstimmar.har.ökat.efter.att.arbetet.redan.
har.inletts..I.materialet.framgår.också.fall.där.arbetsgivaren.hade.hindrat.
arbetstagare.från.att.återvända.till.sitt.hemland.innan.de.hade.skrivit.under.
ett.avtal.som.åsidosatte.deras.rättigheter..
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Enligt.rapportörens.material.kan.arbetstagare.också.inkvarteras.under.in-
humana.förhållanden,.eller.åtminstone.förhållanden.som.är.klart.sämre.än.
vad.som.är.brukligt.i.Finland..På.vintern.kan.arbetstagarna.till.exempel.bo.
i.husvagn.som.saknar.sanitets-.eller.tvättutrymmen..Dessutom.kan.flera.
arbetstagare.inkvarteras.samtidigt.i.relativt.små.och.asketiska.utrymmen.
och.de.kan.få.betala.ansenliga.summor.för.boendet..Att.placera.utländska.
arbetstagare.i.sämre.förhållanden.kan.upplevas.som.acceptabelt,.därför.att.
de.inte.är.”vana”.vid.den.finländska.levnadsstandarden.och.att.de.sålunda.
”klarar.sig”.med.mindre..I.materialet.som.granskats.av.rapportören.fram-
går.också.sådana.fall.där.företagshälsovården.är.bristfällig.eller.saknas.
helt.

I.rapportörens.material.framgår.också.att.arbetstagare.kan.förbjudas.att.
tala.med.finländare.eller.andra.personer,.så.att.de.inte.ska.få.veta.att.bemö-
tandet.av.dem.är.osakligt.eller.lagstridigt..Även.att.studera.finska.språket.
har.varit.förbjudet.i.några.fall..Även.kontakttagande.till.fackförbund.kan.
begränsas.och.arbetstagarna.kan.hotas.med.att.anställningsförhållandet.
omedelbart.avbryts..I.materialet.som.granskats.av.rapportören.finns.också.
fall.där.arbetsgivarna.har.tagit.arbetstagarnas.resedokument.eller.annan.
personlig.egendom.i.beslag.och.således.försatt.dem.i.en.ställning.där.de.är.
beroende.av.arbetsgivaren..Även.det.faktum.att.uppehållstillståndet.binds.
till.en.viss.bransch.kan.öka.arbetstagarens.sårbarhet.för.utnyttjande..Det.
framgår.av.materialet.att.arbetsgivare.ibland.kan.inbilla.arbetstagaren.att.
han.eller.hon.inte.kan.byta.arbetsplats,.varvid.arbetstagaren.samtycker.till.
att.arbeta.enligt.de.dåliga.arbetsvillkor.som.arbetsgivaren.ställer..

Utifrån.rapportörens.utredning.verkar.det.som.om.skuldsättning.ofta.ligger.
bakom.arbetsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.arbets-
kraft..Innan.de.utländska.arbetstagarna.kom.till.Finland.har.de.efter.att.
de.sålt.sin.egendom.eventuellt.även.tagit.ett.lån.som.de.strävar.efter.att.så.
småningom.betala.tillbaka.till.långivarna.genom.arbete..Enligt.uppskatt-
ning.motsvarar.den.rekryteringsavgift.som.arbetstagare.från.till.exempel.
Kina.betalar.till.förmedlingsorganisationer.vanligen.cirka.två.årslöner.50.
När.arbetstagarna.anländer.till.Finland.kan.de.ha.en.felaktig.uppfattning.
om.levnadskostnaderna.i.Finland,.varvid.de.sparade.penningbeloppet.som.
kan.skickas.till.hemlandet.visar.sig.vara.mindre.än.man.hoppats.på..Om.
den.lön.som.arbetstagaren.erhåller.dessutom.är.för.låg.och/eller.de.ersätt-
ningar.för.till.exempel.boende.eller.mat.som.uppbärs.av.arbetstagaren.är.
oskäliga,.kan.skulden.till.förmedlingsorganisationen.vara.nästan.omöjlig.
att.amortera..Enligt.Internationella.arbetsorganisationen.ILO.innebär.att.
binda.sig.till.skuldslaveri.att.personen.blir.ersättning.för.skulden:.han.eller.

50. Mighuan,.(2010)...
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hon.arbetar.delvis.eller.helt.bara.för.att.betala.en.skuld.(som.uppstått)..I.de.
flesta.fall.ökar.dock.skuldbeloppet.medan.arbetet.utförs,.eftersom.arbetsta-
garen.kan.erhålla.underbetald.lön.för.sitt.arbete.eller.arbetsgivaren.uppbär.
överpris.för.de.mat-.eller.inkvarteringstjänster.som.erbjuds.51.

I.domstolarna.har.några.fall.som.tyder.på.arbetsrelaterad.människohandel.
och.relaterat.utnyttjande.av.arbetskraft.behandlats..Utifrån.domstolsavgö-
randena.har.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.förekommit.främst.
inom.restaurang-.och.byggbranschen,.men.det.verkar.också.finnas.problem.
inom.städ-.och.trädgårdsbranschen.samt.bland.utländska.bärplockare..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.lyfter.nedan.fram.några.fall.
som.behandlats.i.domstolar.och.som.verkar.innehålla.drag.av.människo-
handel..Syftet.med.den.begränsade.utredningen.är.att.beskriva.arbetsre-
laterade.exploateringsfenomen.i.Finland.och.att.visa.att.fenomenet.inte.är.
så.marginellt.som.man.ofta.föreställer.sig..För.det.mesta.är.utnyttjandet.
relaterat.till.den.särskilda.sårbarhet.som.beror.på.arbetstagarnas.utländska.
härkomst..

6.3.3.2. Byggbranschen

Den.ökade.användningen.efter.år.2004.av.arbetstagare.inom.byggbran-
schen.som.skickats.från.utlandet.verkar.ha.lett.till.att.utländska.arbetsta-
gares.ställning.ofta.är.tämligen.svag..Det.finns.problem.bland.annat.inom.
hälsovården..Även.om.arbetstagare.i.akuta.fall.omedelbart.skulle.få.första.
hjälpen,.kan.följden.i.lindrigare.fall.vara.att.arbetstagaren.sänds.tillbaka.
till.sitt.hemland..Boendeförhållandena.kan.vara.asketiska.och.hög.hyra.kan.
uppbäras.för.boendet..Det.största.problemet.inom.byggbranschen.för.ut-
ländska.arbetstagare.torde.emellertid.vara.den.tidvis.låga.lönen..Dessutom.
kan.utlänningar.få.göra.långa.arbetsdagar..Ibland.kräver.arbetsgivarna.eller.
förmedlingsfirmorna.tillbaka.den.redan.utbetalda.lönen.av.arbetstagarna.
då.de.återvänder.till.sitt.hemland.

Det.kanske.mest.kända.fallet.av.utnyttjande.av.utländsk.arbetskraft.inom.
byggbranschen.som.behandlats.i.domstol.är.det.så.kallade.fallet.med.de.
kinesiska.stenarbetarna,.som.behandlades.i.Tavastehus.tingsrätt.2004.och.
senare.i.Åbo.hovrätt.52.Stenförädlingsbolagets.verkställande.direktör.åta-
lades.för.diskriminering.i.arbetslivet,.ingivande.av.osant.intyg.och.arbets-
tidsbrott..Sammanlagt.arbetade.12.kinesiska.stenarbetare.i.bolaget,.en.del.

51. International.Labour.Office,.Human Trafficking.and.Forced.Labour.Exploitation..Guidance.for.
Legislation.and.Law.Enforcement.(2005),.s..20.

52. Åbo.hovrätt.R.04/1963,.13.6.2005.och.ja.R.06/364,.14.9.2007..
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av.dem.under.nästan.tre.års.tid..De.var.tvungna.att.hugga.sten.under.dåliga.
förhållanden.med.en.timlön.på.tre.euro..I.domstolsförhandlingen.fästes.
uppmärksamhet.vid.bland.annat.om.den.verkställande.direktören.hade.rol-
len.som.arbetsgivare,.trots.att.arbetstagarna.hade.ordnats.via.ett.kinesiskt.
företag..

På.människohandel.pekade.bland.annat.att.de.kinesiska.männen.enligt.egen.
utsago.hade.betalat.det.kinesiska.arbetsförmedlingskontoret.en.summa.som.
motsvarade.cirka.fyra.årslöner.för.att.få.komma.till.Finland.och.arbeta..
Eftersom.det.i.flera.fall.var.släktingar.som.hade.skött.om.betalningen.av.
summan,.stod.männen.i.skuld.till.dem..Arbetsgivaren.i.Finland.var.med-
veten.om.avtalen.som.hade.ingåtts.med.borgensmän.bland.släktingar.och.
med.arbetsförmedlingskontoret.samt.om.de.påföljder.som.hotade.i.Kina.
om.männen.bröt.arbetsavtalet..De.kinesiska.stenarbetarna.hade.haft.”bor-
gensmän”,.som.genom.ett.garantibrev.hade.förbundit.sig.att.bära.det.eko-
nomiska.ansvaret.för.de.arbetare.som.reste.till.Finland..Arbetsgivaren.hade.
enligt.arbetstagarnas.berättelse.direkt.eller.indirekt.genom.hot.hänvisat.
till.följderna.för.målsägandena..Arbetarna.hade.genom.förmedlingsavta-
len.varit.försvarslösa.och.de.hade.ingen.verklig.möjlighet.att.upphöra.med.
arbetet..I.arbetsavtalet.fastslogs.bland.annat.att.arbetstagarna.inte.fick.byta.
arbetsplats.eller.berätta.om.arbetsförhållandena.för.någon..Enligt.målsä-
gandena.togs.deras.pass.i.beslag.genast.när.de.kom.till.landet..De.tvingades.
arbeta.under.usla.arbetsförhållanden.och.i.en.liten.bostad.på.30.kvadratme-
ter.inkvarterades.sju.personer.samtidigt. En.av.målsägandena.hade.brutit.
armen.vid.en.olycka,.men.efter.ett.sjukhusbesök.fördes.han.tillbaka.till.
arbetet..Arbetstagarnas.ställning.försämrades.dessutom.av.att.de.kinesiska.
myndigheterna.på.något.sätt.var.inblandad.i.ärendet..

Fallet.hade.klart.uppfyllt.rekvisitet.för.åtminstone.ockerliknande.diskrimi-
nering.i.arbetslivet,.om.straffbestämmelsen.hade.gällt.vid.tidpunkten.för.
brottet..Brottet.hade.sannolikt.uppfyllt.även.rekvisitet.för.människohan-
delsbrott,.om.bestämmelserna.om.människohandel.hade.gällt.vid.tidpunk-
ten.för.brottet.

År.2008.lades.i.Helsingfors.hovrätt.fram.ett.fall.där.ett.företag.som.spe-
cialiserat.sig.på.arbetspraktik.och.utbytesprogram.ansågs.vara.skyldigt.till.
ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.och.där.arbetsgivarna.ansågs.
vara.skyldiga.till.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.53.I.fallet.hade.
företaget.som.specialiserat.sig.på.arbetspraktik.lockat.bulgariska,.lettiska.
och.polska.studerande.till.sommarjobb.inom.deras.egna.branscher.i.Finland.

53. Helsingfors. hovrätt. R. 07/92,. 29.5.2008.. Se. även. tingsrättens. avgörande. i. ärendet. 06/2381,.
22.11.2006..
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år.2004..I.verkligheten.tvingades.studerandena.att.med.bristfällig.utrust-
ning.utföra.underbetalda.arbeten.bland.annat.på.byggarbetsplatser,.inom.
livsmedelsbranschen.och.andra.branscher.som.inte.hade.något.att.göra.med.
de.branscher.inom.vilka.de.studerade..Arbetstagarna.blev.tvungna.att.göra.
långa.dagar,.och.förmedlingsfirman.ordnade.inte.heller.de.språkkurser.och.
kulturprogram.som.den.lovat..Studerandena.hade.enligt.egen.utsago.varit.
tvungna.att.betala.över.1.000.euro.för.förmedlingstjänsten.och.resorna,.och.
de.hade.blivit.lovade.1.000–2.000.euro.i.lönefordringar,.men.i.verkligheten.
uppgick.lönen.till.bara.cirka.500.euro.per.månad..För.att.betala.sin.resa.
hade.studerandena.enligt.egen.utsago.lånat.pengar.av.släktingar.och.familj,.
och.några.berättade.att.de.inte.kunde.upphöra.med.arbetet.i.Finland,.efter-
som.de.hade.betalat.så.mycket.för.researrangemangen.och.stod.i.skuld.till.
sin.familj..I.förundersökningen.framgick.även.att.studerandenas.familjer.
hade.blivit.hotade.och.att.studerandena.hade.blivit.lovade.arbetstillstånd.
om.arbetsgivarna.var.nöjda.med.deras.arbetsinsats..

6.3.3.3. Restaurangbranschen

Inom.restaurangbranschen.har.människohandel.och.relaterade.fall.av.ut-
nyttjande.påträffats.framför.allt.i.så.kallade.etniska.restauranger..Problem.
har.framför.allt.förekommit.med.lönebetalning,.överlånga.arbetsdagar.och.
ordnande.av.företagshälsovård..Ett.av.de.mest.kända.fallen.gäller.en.dom.i.
Nyslotts.tingsrätt.på.våren.2009..Fallet.hade.tydliga.drag.av.människohan-
del..I.förundersökningen.framkom.att.ett.kinesiskt.par.med.finskt.medbor-
garskap.under.tio.års.tid.hade.sysselsatt.kineser.i.den.restaurang.som.paret.
ägde..Arbetsgivarna.betalade.sina.arbetstagare.en.för.låg.lön,.lät.dem.göra.
upp.till.24.timmar.långa.arbetsdagar.och.kontrollerade.dem.även.under.
deras.fritid..I.förundersökningen.framkom.också.att.arbetsgivarna.inte.an-
såg.det.önskvärt.att.arbetstagarna.umgicks.med.finländare.eller.studerade.
finska..Några.arbetstagare.var.tvungna.att.bo.i.ett.litet.rum.i.arbetsgivarnas.
tofufabrik,.där.det.fanns.varm.ånga.och.fönstren.inte.gick.att.öppna..Ar-
betstagarna.åt.i.restaurangen,.men.deras.diet.var.begränsad..

Enligt.vad.som.framgick.i.förundersökningen.hade.arbetstagarna.inte.utan.
arbetsgivarnas.samtycke.tillgång.till.det.konto.dit.deras.lön.skulle.betalas..
Arbetstagarnas.arbets-.och.uppehållstillstånd.var.bundna.till.restaurangen..
Arbetstagarna.hade.inga.bekanta.i.Finland,.de.kunde.inte.finska.och.de.
hade.inte.tillräckligt.med.pengar.för.att.kunna.återvända.till.Kina..Arbets-
tagarna.var.beroende.av.arbetsgivarna.och.de.hade.ingen.verklig.möjlig-
het.att.frigöra.sig.från.arbetet..I.förundersökningen.undersöktes.fallet.som.
människohandel,.men.åklagaren.väckte.åtal.mot.arbetsgivarna.för.ocker-
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liknande.diskriminering.i.arbetslivet,.för.vilket.svarandena.också.dömdes..
I.domstolen.fastställdes.ett.avtal,.enligt.vilket.arbetsgivarna.förband.sig.
att.betala.betydande.ersättningar.till.arbetstagarna.som.arbetsrelaterade.
fordringar.54

Ett.liknande.fall.av.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.behandlades.
i.Helsingfors.tingsrätt.år.2008..Enligt.åtalet.hade.tre.målsäganden.arbetat.
för.en.arbetsgivare.med.samma.medborgarskap.i.en.pizzeria.med.en.tim-
lön.på.sex.euro..Enligt.tingsrätten.kunde.brottet.emellertid.inte.styrkas,.
eftersom.målsägandena.berättade.inför.rätten.att.de.hjälpt.svaranden.att.
inleda.företagsverksamheten.och.att.de.hade.avtalat.om.arrangemanget.i.
samförstånd..De.hade.heller.inga.ersättningskrav..Detta.ansåg.domstolen.
som.ett.bevis.på.att.målsägandena.inte.hade.försatts.i.en.ofördelaktig.ställ-
ning.på.grund.av.sitt.medborgarskap,.och.att.rekvisitet.för.ockerliknande.
diskriminering.i.arbetslivet.således.inte.uppfylldes.55

6.3.3.4. Städbranschen

Människohandel.och.relaterat.utnyttjande.av.arbetskraft.har.i.Finland.på-
träffats.även.inom.städbranschen..Fallet.med.de.kinesiska.städarna.som.un-
der.de.senaste.åren.även.lyfts.fram.i.stor.utsträckning.i.offentligheten.är.ett.
exempel.på.hurudana.rättskränkningar.av.arbetstagare.som.kan.förekomma.
i.samband.med.arbetsförmedling.som.organiseras.av.förmedlingsföretag..
Fallet.har.ännu.inte.behandlats.i.rätten.förutom.vad.gäller.några.fall.av.ci-
viltalan.56.Eftersom.förundersökningen.ännu.inte.är.avslutad.kommenterar.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.inte.fallet.dess.mera..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.det.är.viktigt.att.
man.i.Finland.bättre.än.tidigare.skulle.förstå.arbetsförmedlingsföretagens.
andel.och.de.eventuella.riskerna.det.medför.för.arbetstagarna.att.använda.
sig.av.förmedlingsföretag..Trots.att.det.på.marknaden.finns.företag.som.
agerar.helt.lagligt.och.korrekt,.innebär.en.ökning.av.företagen.också.bety-
dande.risker.som.det.är.bra.att.känna.till.särskilt.då.arbetstagare.rekryteras.
från.Kina,.där.det.förutom.officiella.arbetsförmedlingsfirmor.också.finns.
inofficiella.arbetsförmedlingsfirmor.samt.andra.enskilda.förmedlare.inom.
branschen.57.Varje.del.i.de.långa.förmedlingskedjorna.uppbär.sin.egen.an-
del.och.därför.kan.den.förmedlingsavgift.som.utländska.arbetare.ska.betala.

54. Nyslotts.tingsrätt.R.08/206,.20.2.2009.och.R.08/206,.29.1.2009..
55. Helsingfors.tingsrätt.R.08/3476,.13.10.2008..
56. Helsingfors.tingsrätt.S.08/20599,.S.08/20604.och.S.08/20607,.31.12.2009..
57. Arbetsförmedlingsföretagens.andel.på.marknaden.ökade.explosionsartat.i.Kina.på.1990-talet,.då.

Kina.starkt.började.övergå.till.marknadsekonomi..
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vara.betydande..Den.summa.som.betalas.till.arbetsförmedlaren.beror.på.
den.antagna.inkomstnivån.samt.på.hur.svårt.det.är.att.ordna.resan.och.en.
plats.i.destinationslandet..Enligt.uppskattning.motsvarar.rekryteringsav-
giften.vanligen.cirka.två.årslöner..Eftersom.summorna.är.stora.och.ofta.
lånade.via.inofficiella.kanaler.är.pressen.att.betala.tillbaka.skulden.stor..
Sålunda.hamnar.de.rekryterade.arbetstagarna.i.en.ställning.där.de.är.bero-
ende.av.sin.arbetsgivare..Även.rekryteringsföretag.kan.kontrollera.personer.
genom.att.skrämma.arbetstagare.som.skickats.till.utlandet.och.uppmana.
dem.att.undvika.samarbete.med.myndigheter.och.polis.58

6.3.3.5. Trädgårdsbranschen och bärplockning

Arbetsrelaterad.människohandel.och.relaterat.utnyttjande.kan.förekomma.
även.till.exempel.inom.säsongsbetonad.plockning.av.naturbär..Minoritets-
ombudsmannen.som.fungerar.som.nationell.rapportör.om.människohandel.
har.under.de.senaste.åren.ofta.kontaktats.angående.problem.i.bärplockar-
nas.situation. Enligt.rapportörens.uppgifter.har.många.plockare,.trots.en.
relativt.god.bärskörd.och.långa.arbetsdagar,.gått.med.förlust.efter.att.kost-
nader.för.resa.och.logi.dragits.av..Problem.har.även.observerats.angående.
bärplockarnas.boende.och.mat..Ur.myndighetens.synvinkel.är.problemet.
att.bärplockarnas.förhållanden.inte.övervakas.tillräckligt.

Ett.särskilt.problem.har.varit.bärplockarnas.sårbarhet.på.grund.av.skuld-
sättning..Sårbarheten.kan.leda.till.att.bärplockarna.utsätts.för.människo-
handel.och.relaterat.utnyttjande..Plockarna.som.i.huvudsak.anländer.från.
Thailand.är.ofta.tvungna.att.ta.lån.för.att.kunna.komma.till.Finland.för.att.
arbeta..Bärplockarna.är.inte.anställda,.utan.de.anses.plocka.bär.med.före-
tagarrisk..Som.okunniga.om.förhållandena.och.rättigheterna.i.Finland.och.
eventuellt.icke.språkkunniga.kan.de.emellertid.inte.bedöma.riskerna.och.
kan.således.försättas.i.en.rätt.sårbar.ställning..Plockarna.kanske.inte.heller.
förstår.att.de.arbetar.med.företagarrisk,.utan.kan.uppfatta.det.som.att.de.är.
anställda..Arbetet.som.bärplockare.i.Finland.kan.leda.till.en.skuldspiral.för.
personer.vars.situation.är.sårbar..

Minoritetsombudsmannen.har.gett.den.i.rapporten.tidigare.nämnda.rekom-
mendationen.om.förbättring.av.bärplockarnas.minimiskydd.till.utrikes-.
och.inrikesministeriet..Enligt.minoritetsombudsmannen.bör.visum.beviljas.
endast.åt.inbjudande.företag.som.står.för.kostnaderna.för.resor,.logi.och.
arbetsredskap,.så.att.plockarna.inte.går.med.förlust.efter.arbetsperioden.i.
Finland..Det.skulle.också.vara.skäligt.att.överväga.en.undre.inkomstgräns.

58. Mighuan.(2010).
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eller.kompensation.för.förluster.för.plockare.som.arbetar.fulla.arbetsdagar..
Utrikesministeriet.gav.i.slutet.av.år.2009.den.ovan.nämnda.anvisningen,.
enligt.vilken.beskickningarna.kan.be.ett.företag.i.branschen.som.sköter.
sina.plikter.att.utreda.de.tjänster.de.erbjuder.till.personer.som.söker.visum.
samt.hur.tjänsterna.är.ordnade.och.vad.de.kostar..Ministeriet.strävar.med.
sin.anvisning.att.undvika.situationer.där.säsongsarbetare.blir.utan.nettoin-
komst.oavsett.avtalsenligt.arbete.

Enligt.rapportörens.utredning.verkar.problemen.inte.bara.gälla.bärplock-
ning,. utan. även. trädgårdsbranschen.. I. Hyvinge. tingsrätt. behandlades.
år.2008.ett.fall.där.verkställande.direktören.och.styrelseordföranden.för.
ett.företag.i.trädgårdsbranschen.dömdes.för.diskriminering.i.arbetslivet.
och.arbetstidsbrott.59.Tingsrätten.ansåg.att.svarandena.hade.utnyttjat.de.
estniska.arbetstagarnas.arbetsvillighet.och.okunnighet.om.sina.rättigheter.
genom.att.låta.bli.att.betala.dem.de.ersättningar.för.övertids-.och.söndags-
arbete.samt.för.brott.mot.veckovila.som.förutsätts.i.lagen..Alla.målsägan-
dena.berättade.att.de.själva.ville.utföra.extra.arbete.för.att.tjäna.mer.och.
att.de.var.okunniga.om.att.de.skulle.ha.haft.rätt.till.övertidsersättning.eller.
andra.kompensationer..Enligt.tingsrätten.kan.arbetsgivaren.emellertid.inte.
ens.på.arbetstagarens.begäran.låta.arbetstagaren.göra.övertidsarbete.utan.
att.betala.en.skild.ersättning..Således.ansåg.tingsrätten.att.svarandena.hade.
försatt.de.estniska.arbetstagarna.i.en.ojämlik.ställning.i.förhållande.till.
företagets.finländska.arbetstagare,.som.hade.månadslön.och.högst.åtta.tim-
mars.arbetsdagar,.och.vars.arbetsveckor.hade.bestått.av.fem.dagar..

Förutom.dessa.har.i.Vasa.tingsrätt.behandlats.ett.fall.där.verkställande.di-
rektören.för.ett.företag.i.grönsaksbranschen.dömdes.för.diskriminering.i.
arbetslivet.av.sina.thailändska.arbetstagare.60.Svaranden.hade.rekryterat.
arbetstagare.via.släkt.och.bekanta.till.sin.fru.och.hennes.mamma,.och.han.
hade.inte.ingått.skriftliga.arbetsavtal.med.målsägandena..Han.hade.en-
ligt.arbetstagarnas.utsago.låtit.dem.göra.överlånga.arbetsdagar.och.-veckor.
utan.skild.ersättning,.förfogat.över.deras.bankkort.och.koder.samt.uppbu-
rit.ersättning.för.mat.och.logi.från.deras.konton.utan.att.de.visste.om.det..
Trots.att.den.månatliga.arbetstiden.kunde.uppgå.till.260.timmar,.var.den.
nettolön.på.250.euro.som.arbetstagarna.erhöll.alltid.den.samma..Några.av.
målsägandena.berättade.också.att.svaranden.inte.hade.låtit.dem.återvända.
till.sina.hemländer.innan.de.hade.skrivit.under.ett.avtal,.där.de.uppgav.att.
de.inte.hade.några.krav.över.200–250.euro,.eftersom.svaranden.betalade.
bostaden.och.maten.samt.andra.kostnader..Bland.målsägandena.fanns.ock-
så.personer.som.arbetade.i.Finland.för.andra.gången,.eftersom.de.eller.de-

59. Hyvinge.tingsrätt.R.08/417,.21.11.2008..
60. Vasa.tingsrätt.R.09/791,.29.10.2009..
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ras.familjemedlemmar.sedan.den.första.gången.de.arbetade.i.Finland.hade.
stått.i.skuld.till.svaranden.och.nu.var.tvungna.att.betala.av.skulden.genom.
att.arbeta..Tingsrätten.dömde.svarandena.för.diskriminering.i.arbetslivet.

6.3.4. Identifiering av arbetsrelaterad människohandel och tvångsarbete

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.problemen.har.att.
göra.med.vilket.utnyttjande.som.borde.anses.så.allvarligt.att.det.uppfyller.
rekvisitet.för.människohandel..Ovissheten.hör.uttryckligen.samman.med.
tolkningen.av.begreppet.tvångsarbete,.och.Finland.verkar.inte.vara.ensamt.
om.sitt.problem:.även.i.många.andra.länder.orsakar.begreppet.och.dess.
tolkning.i.praktiska.situationer.svårigheter..Gränsdragningsproblem.mel-
lan.arbetsrelaterad.människohandel.och.ockerliknande.diskriminering.i.ar-
betslivet.uppstår.knappast.i.de.grövsta.fallen,.där.det.handlar.om.att.offret.
rekryteras.med.våld.och.tvingas.till.arbete.under.slavlika.förhållanden..Inte.
heller.lindrigare.fall,.där.arbetsgivaren.låter.bli.att.betala.till.exempel.över-
tidsersättning.till.en.utländsk.arbetstagare,.orsakar.problem..De.svåraste.
gränsdragningsfrågorna.torde.gälla.sådana.situationer.där.utnyttjandets.all-
varlighetsgrad.ligger.mellan.dessa..I.den.förhandenvarande.rapporten.tar.
inte.den.nationella.rapportören.om.människohandel.ställning.till.var.grän-
serna.mellan.dessa.två.straffbestämmelser.borde.dras,.men.strävar.efter.att.
ge.några.riktlinjer.för.att.klargöra.definitionen.av.tvångsarbete..

Internationella.arbetsorganisationens.konvention.nr..29.som.gäller.tvångs-
arbete.och.godkändes.år.1930.definierar.tvångsarbete.som.allt.slags.arbete.
och.alla.slags.tjänster.som.utkrävs.av.en.person.under.hot.om.något.slag.av.
straff.och.som.personen.ifråga.inte.har.erbjudit.sig.att.utföra.frivilligt.(art..
2)..Väsentliga.faktorer.med.tanke.på.definitionen.av.tvångsarbete.är.krav.
med.hot.om.straff.samt.avsaknad.av.samtycke..Konventionen.utesluter.fem.
olika.arbetsformer.ur.tvångsarbete:.militärt.arbete.som.avkrävas.med.stöd.
av.en.lag.om.obligatorisk.militärtjänst,.arbete.som.ingår.i.normala.medbor-
gerliga.skyldigheter,.arbete.om.vilket.det.finns.ett.domstolsbeslut,.arbete.
som.krävs.vid.force.majeure-situationer.samt.mindre.arbeten.som.utförs.till.
nytta.för.samhället..Tvångsarbete.är.inte.heller.ett.arbete.i.anslutning.till.
utbildning.eller.praktik..Tvångsarbete.har.förändrats.sedan.konventionen.
uppkom.på.så.sätt.att.tvångsarbete.inte.hör.lika.tätt.ihop.med.staten.i.sin.
nuvarande.form,.utan.det.är.i.huvudsak.privatpersoner.och.företag.som.gör.
sig.skyldiga.till.nutida.tvångsarbete..

Med.hot.om.straff.som.nämns.i.definitionen.av.tvångsarbete.avses. inte.
enbart.straffrättsliga.påföljder..Straff.som.förekommer.inom.tvångsarbete.
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kan.vara.allt.slags.fysiskt.eller.sexuellt.våld,.begränsning.av.rörelsefrihe-
ten,.försättande.i.skuldslaveri.till.exempel.genom.att.uppbära.oskälig.er-
sättning.för.kostnader.i.anslutning.till.arrangemangen.av.inresa.eller.logi,.
eller.genom.att.prissätta.arbetet.så.att.skulden.i.praktiken.inte.minskar,.
innehållande.av.lön.helt.eller.delvis.så.att.den.betalas.först.då.arbetet.upp-
hör,.beslagtagande.av.pass.eller.annat.identitetsbevis.samt.angivande.av.
arbetstagare.som.vistas.olagligt.i.landet.till.myndigheterna,.vilket.likställs.
med.utpressning.61

Enligt.rapportörens.uppfattning.bör.inte.begränsningar.av.rörelsefriheten.
uppfattas.som.enbart.fängslande.i.boendeutrymmen.eller.på.arbetsplatsen,.
utan.vid.utvärderingen.av.tvångsarbetet.borde.man.också.beakta.de.om-
ständigheter.som.i.själva.verket.begränsar.arbetstagaren.och.den.helhet.
som.inverkar.på.arbetstagarens.möjligheter.att.frigöra.sig.från.situationen..
Rapportörens.åsikt.stöds.av.Europadomstolens.avgörande.Siliadin.v..Fran-
ce.som.nämns.ovan.i.rapporten.och.där.domstolen.ansåg.att.det.även.kan.
handla.om.tvångsarbete.då.offrets.rörelsefrihet.hindras.på.annat.sätt.än.
genom.att.låsa.in.offret.på.arbetsplatsen..Offret.vistades.olagligt.i.landet,.
och.domstolen.ansåg.att.offrets.rädsla.för.att.bli.anhållen.och.hennes.unga.
ålder.i.praktiken.hindrade.henne.från.att.berätta.om.utnyttjandet.för.myn-
digheterna.då.hon.lämnade.arbetsplatsen.utan.bevakning..

Däremot.kan.det.handla.om.skuldslaveri.om.arbetstagaren.arbetar.helt.eller.
delvis.för.att.betala.av.ett.lån.som.har.uppstått.på.grund.av.att.arbetsgiva-
ren.värderar.det.utförda.arbetet.mycket.lågt.eller.uppbär.en.oskälig.avgift.
för.en.bostad.som.han.eller.hon.har.ordnat.till.arbetstagaren..Skulden.kan.
också.uppstå.under.rekryteringen.eller.transporten,.vilket.kan.inverka.på.
arbetstagarens.möjligheter.att.frigöra.sig.från.det.arbete.som.utnyttjan-
det.innebär.62.I.Finlands.första.handlingsplan.mot.människohandel.ansågs.
skuldsättning.vara.en.omständighet.som.pekar.på.människohandel..Miss-
tanke.om.människohandel.kan.enligt.indikatorerna.bland.annat.uppstå.om.
personen.har.varit.tvungen.att.betala.oskäliga.ersättningar.för.att.få.arbeta.
i.Finland.eller.om.personen.har.anmärkningsvärt.stora.skulder.till.en.annan.
person.63.

Granskningen.av.tvångsarbete.med.tanke.på.avsaknad.på.samtycke.beto-
nar.förutom.den.egentliga.samtyckesakten.dessutom.också.hur.yttre.om-
ständigheter.påverkar.samtyckets.giltighet.samt.möjligheten.att.när.som.
helst.återkalla.samtycket..Då.beaktas.även.sådana.fysiska.och.psykiska.

61. ILO,.Human.Trafficking.and.Forced.Labour.Exploitation.(2005),.s..19-21..
62. ILO,.Human.Trafficking.and.Forced.Labour.Exploitation.(2005),.s..20.
63. UM,.Handlingsplan.mot.människohandel.(2005),.5.3..
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omständigheter.som.hindrar.offret.från.att.frigöra.sig.från.en.situation.där.
han.eller.hon.blir.utnyttjad..Vilseledande.och.missvisande.löften.samt.be-
slagtagande.av.identitetsbevis.kan.peka.på.tvångsarbete..Arbetet.kan.också.
bli.tvångsarbete.om.arbetstagaren.hindras.från.att.lämna.anställningsför-
hållandet..När.giltigheten.av.offrets.samtycke.bedöms.borde.man.fästa.vikt.
vid.de.förhållanden.under.vilka.personen.arbetar,.liksom.vid.varje.gärning.
eller.åtgärd.som.riktas.mot.arbetstagaren..Offrets.sårbarhet.(skyddslösa.
läge.i.straffbestämmelserna.om.människohandel.i.Finlands.strafflag).bör.
beaktas.då.definitionen.av.tvångsarbete.tillämpas.

Europadomstolen.har.i.sitt.avgörande.Van.der.Müssele.v..Belgium.kon-
staterat.att.då.tillämpningen.av.definitionen.av.tvångsarbete.bedöms.ska.
offrets.ursprungliga.samtycke.till.att.påbörja.ett.arbete.endast.ges.en.rela-
tiv.betydelse.(”relative.weight”)..Samtyckets.giltighet.borde.granskas.mot.
bakgrunden.av.förhållandena.i.fallet.(”in.the.light.of.all.circumstances.of.
the.case”).64.Även.domstolar.i.Finland.har.i.flera.av.sina.avgöranden.om.
ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet.intagit.den.ståndpunkten.att.det.
faktum.att.arbetstagarna.är.nöjda.med.arbetsvillkoren.och.-förhållandena.
inte.undanröjer.gärningens.straffbarhet..Även.om.målsägandena.inte.skulle.
ha.upplevt.att.deras.rättigheter.blivit.kränkta,.har.domstolarna.ansett.att.
fallen.även.ofta.handlar.om.allmänna.samhällsintressen.och.den.allmänna.
laglydnaden:.arbetstagare.ska.behandlas.likvärdigt.och.det.faktum.att.ar-
betstagarna.på.grund.av.sin.utländska.härkomst.är.okunniga.om.sina.rät-
tigheter.får.inte.utnyttjas..Domstolarna.har.i.sina.avgöranden.även.kunnat.
betona.behovet.av.att.skydda.det.finska.arbetslivet.i.allmänhet.och.att.för-
hindra.att.en.del.arbetsgivare.får.en.omotiverad.konkurrensfördel.jämfört.
med.andra.arbetsgivare.65.Internationella.arbetsorganisationen.presenterar.
delfaktorerna.i.definitionen.av.tvångsarbete.på.följande.sätt:

64. EMRD.Müssele.v..Belgium.(Series.A,.No.70,.para..37),.23.11.1983..
65. Se.t.ex..Helsingfors.tingsrätt.R.08/1514,.2.7.2008,.Helsingfors.tingsrätt.R.07/8030,.17.3.2007.

samt.Helsingfors.hovrätt.R.07/92,.29.5.2008..Se.även.tingsrättens.avgörande.i.det.sista.ärendet.R.
06/2381,.22.11.2006.
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Brist på samtycke till (ofrivilligt) 
arbete (”rutten in i” tvångsarbete) 

Hot om straff 
(medel att hålla någon i tvångsarbete) 
Verklig.närvaro.av.trovärdigt.hot.om:.

Födsel/härkomst.till.”.slav-”.eller.
fångstatus.

Fysiskt.våld.mot.arbetstagare.eller.
familj.eller.
nära.följeslagare.

Fysiskt.bortrövande.eller.kidnappning. Sexuellt.våld.

Försäljning.av.person.till.annans.ägo. (Hot.om).övernaturlig.hämnd.

Fysisk.fångenskap.på.arbetsplatsen.-.i.
fängelse.eller.privat.isolering.

Frihetsberövande.eller.annan.fysisk.
fångenskap.

Psykologiskt.tvång,.m.a.o..befallning.
att.arbeta,.uppbackad.av.trovärdigt.hot.
om.straff.för.ovillighet.

Finansiella.straff.

Tillkomna.skulder.(genom.förfalskning.
av.konton,.överdimensionerade.priser,.
reducerat.värde.på.producerade.varor.
eller.tjänster,.utgifter.för.tilläggsränta.
etc.).

Angivelse.till.myndigheter.(polis,.
migrationsmyndigheter.
etc.).och.utvisning.

Vilseledning.eller.falska.löften.om.
arbetets.natur.och.villkor.

Uppsägning.från.nuvarande.anställning.

Vägran.att.utbetala.lön. Uteslutning.från.framtida.anställning.

Beslagtagande.av.identitetsbevis.eller.
annan.värdefull.personlig.egendom.

Uteslutning.från.samhälle.och.socialt.
liv.

Avlägsnande av rättigheter 

Avlägsnande av privilegier

Berövande av mat, skydd eller andra 
nödvändigheter 

Övergång till t.o.m. ännu sämre 
arbetsförhållanden 

Förlust av social status 

Källa:.ILO.2005..
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Man.kan.leta.efter.omständigheter.som.tyder.på.människohandel.och.
tvångsarbete.bl.a..med.hjälp.av.följande.frågor:.

•. Är.personen.rädd.eller.orolig?
•. Har.personen.upplevt.våld.eller.hot.om.våld.(fysiskt,.psykiskt,.

sexuellt)?.Har.personens.anhöriga.blivit.hotade?
•. Har.personens.rörelsefrihet.begränsats.fysiskt.eller.på.annat.sätt.

t.ex..genom.hot?
•. Har.personen.själv. identitetsbevisen.och. resedokumenten. i. sin.

ägo?
•. Är.personen.skyldig.någon.annan.person?.Hur.mycket?.Vem?.Hur.

har.skulden.uppkommit?.Hur.har.man.tänkt.att.skulden.ska.beta-
las.tillbaka?.Är.låneräntan.oskälig?

•. Har. personen. möjlighet. att. röra. sig. och. uträtta. ärenden.
självständigt?

•. Har.personen.möjlighet.att.fritt.skapa.sociala.relationer.eller.hin-
drar.man.skapandet.av.kontakter.utanför.arbetsplatsen.(medräknat.
fackförbund)?.

•. Har.personen.enligt.egen.uppfattning.andra.verkliga.alternativ.än.
att.underkasta.sig.missbruk?.Upplever.personen.sig.kunna.ta.sig.
ur.den.otillfredsställande.situationen?.

•. Har.personen.hotats.med.avvisning,.utvisning,.polis,. fängelse,.
omedelbar.uppsägning.av.anställningsförhållandet.eller.med.något.
annat.motsvarande?

Arbetsrelaterade.tilläggsfrågor:

•. Motsvarar.personens.lön.arbetsavtalet?.Är.avlöningen.i.enlighet.
med.de.allmänna.arbetsavtalen?.

•. Kan.personen.självständigt.komma.åt.och.förfoga.över.sina.in-
komster.och.sin.egendom?.Får.personen.hela.lönen.åt.sig.själv?

•. Är.övriga.saker.gällande.anställningsförhållandet.i.sin.ordning.
(bl.a..semestrar,.pauser,.sjukfrånvaro.och.arbetssäkerhet)?.

•. Hur.har.personens.boende.arrangerats?.Är.boendekostnaderna.
skäliga?.Bor.personen.på.sin.arbetsplats?.

•. Har.personen.ett.skriftligt/muntligt.arbetsavtal.eller.existerar.ett.
sådant.överhuvudtaget?.Motsvarar.arbetsuppgifterna.och.-tiderna.
avtalet?

•. Upplever.personen.sig.kunna.lämna.arbetet.om.han/hon.så.vill?.
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6.3.5. Slutsatser och rekommendationer

Enligt.den.nationella.rapportören.om.människohandel.ser.det.ut.som.om.
tröskeln.för.tillämpning.av.straffbestämmelser.gällande.människohandel.
har.blivit.högre.såväl.i.förundersökning.som.i.domstolar..Enligt.sin.preli-
minära.utredning.anser.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.
tillämpningsområdet.för.rekvisitet.för.ockerliknande.diskriminering.i.ar-
betslivet.är.omfattande.och.att.rekvisit.för.människohandel.på.motsvarande.
sätt.tillämpas.i.tämligen.få.fall,.fastän.det.kunde.finnas.förutsättningar.för.
tillämpningen.av.dem..De.som.dömts.för.ockerliknande.diskriminering.i.
arbetslivet.har.fått.tämligen.lindriga.domar.(böter.eller.ett.par.månaders.
villkorlig.dom)..I.samtliga.fall.har.arbetsgivaren.inte.ålagts.att.betala.ar-
betstagarna.obetalda.lönefordringar.(arbetstagarna.har.inte.ens.alltid.krävt.
dem),.vilket.gör.exploatering.av.arbetstagare.en.tämligen.lönande.verksam-
het..På.basis.av.sin.preliminära.utredning.rekommenderar.den.nationella.
rapportören.om.människohandel:

1.. Att.man.noggrannare.ska.bedöma.den.gällande.lagstiftningen.i.sin.
helhet.och.dess.tillräcklighet.för.att.förebygga.människohandel.och.
identifiera.offer.och.tillgodose.deras.rättigheter.utgående.från.off-
rets.synvinkel.i.samarbete.med.arbetsmarknadsorganisationerna.och.
arbetarskyddsförvaltningen..

2.. Att. förundersökningsmyndigheter,. åklagare. och. arbetarskydds-
inspektörer.utbildas. i.människohandel.för.att. främja. identifiering.
av.offer.och.hänvisning. till.hjälpsystemet.och. för.att. intensifiera.
brottsbekämpning..

3.. Att. både. förhandsbevakning. och. efterhandsbevakning. ska. ske. i.
tillräcklig.utsträckning.för.att.trygga.utländska.arbetstagares.rätts-
skydd,.och.denna.bevakning.ska.ges.resurser..I.samband.med.dessa.
bevakningssituationer.ska.man.skriftligt.informera.om.den.finländ-
ska.arbetslagstiftningen.och.arbetstagares.rättigheter..Att.man.också.
skriftligt.informerar.om.människohandel.och.de.rättigheter.männis-
kohandelns.offer.har.för.att.intensifiera.identifieringen..

4.. Att.man.ytterligare.ska.intensifiera.myndighetssamarbetet.mellan.
arbetarskyddsförvaltningen,. polisen. och. skatteförvaltningen. för.
att. identifiera.arbetsrelaterad.människohandel.och.därtill.hörande.
utnyttjande....

5.. Att.man.avhåller.sig.från.att.utvisa.utländska.arbetstagare,.som.vis-
tas.olagligt.i.landet.och.arbetar.utan.tillstånd,.tills.man.individuellt.
och.tillräckligt.noggrant.har.utrett.att.fallet.inte.är.förknippat.med.
människohandel.eller.därtill.hörande.utnyttjande.av.arbetskraft..Att.
man.informerar.eventuella.offer.för.människohandel.om.deras.rät-
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tigheter,.inklusive.hjälpsystemet,.samt.om.möjligheten.till.betänketid.
och.uppehållstillstånd..

6.. Att.man.skriftligt.och.redan.i.ursprungslandet.informerar.utlänning-
ar.som.är.på.väg.till.Finland.för.att.arbeta.om.den.finländska.arbets-
lagstiftningen.och.arbetstagares.rättigheter.samt.att.personalen.vid.
de.finländska.beskickningarna.i.utlandet.mera.systematiskt.än.idag.
ges.utbildning.om.människohandel..

7.. Att.man.utnämner.nyckelåklagare.för.att.väcka.åtal.för.människo-
handelsbrott.och.att.man.systematiskt.använder.dessa.nyckelåklagare.
i.fall.som.tyder.på.människohandel..Att.man.i.början.av.undersök-
ningen.intensifierar.samarbetet.mellan.förundersökningsmyndighe-
ter.och.åklagare..

8.. Att.domare.och.annan.domstolspersonal.mera.systematiskt.än.idag.
ska.ges.utbildning.om.människohandel.och.människohandelsoffers.
rättigheter.

6.4. Utnyttjande av person som är föremål för sexhandel

6.4.1. Inledning

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.ansett.det.nödvändigt.
att.inom.ramen.för.sina.befogenheter.också.bedöma.strafflagens.straffbe-
stämmelser.gällande.utnyttjandebrott.mot.person.som.är.föremål.för.sex-
handel..Strafflagens.straffbestämmelse.om.utnyttjande.av.person.som.är.
föremål.för.sexhandel.(SL.20:8).trädde.i.kraft.i.oktober.2006.(743/2006)..
Den.föregicks.av.en.livlig.diskussion,.som.ledde.till.en.kompromiss.mel-
lan. olika. prostitutionspolitiska. ståndpunkter..Grundlagsutskottets. upp-
fattning.hade.en.avgörande.inverkan.på.hur.straffbestämmelsen.slutligen.
utformades..

Enligt.bestämmelsen.är.det.straffbart.att.köpa.sex.av.personer.som.är.före-
mål.för.sexhandel.eller.föremål.för.koppleri.och.offer.för.människohandel..
För.brottet.kan.man.dömas.till.böter.eller.till.högst.sex.månaders.fängelse-
straff..Med.brottsrekvisitet.strävar.man.efter.att.skydda.uttryckligen.före-
mål.för.sexhandel,.eftersom.den.för.människohandel.och.koppleri.typiska.
instrumentella.användningen.av.människan.som.handelsvara.är.klart.krän-
kande.för.människovärdet..Med.samma.bestämmelse.strävar.man.efter.att.
förebygga.och.minska.koppleri.och.människohandel.samt.att.försvåra.den.
internationella.organiserade.kriminalitetens.verksamhetsförutsättningar.66.
Det.har.sedan.år.1998.varit.straffbart.att.köpa.sex.av.en.minderårig..
66. Se.förarbetena.till.lagen.RP.34/2004,.RP.221/2005,.LaUB.10/2006,.GrUU.17/2006.samt.FvUL.

24/2006.
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.
Utnyttjande.av.person.som.är.föremål.för.sexhandel.är.förknippat.med.
den.nationella.människohandelsrapportörens.verksamhetsbild.i.den.mån.
saken.gäller.uppföljning.av.människohandel.och.därtill.hörande.utnytt-
jande..I.detta.avseende.är.bedömningen.av.den.av.betydelse,.om.det.finns.
ett.sådant.samband.mellan.efterfrågan.på.sextjänster.och.förekomsten.av.
människohandel.förknippad.med.sexuellt.utnyttjande,.som.man.med.straff-
bestämmelse.strävar.efter.att.förebygga...Å.andra.sidan.granskar.den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.tillämpningen.av.den.ifrågavarande.
straffbestämmelsen.och.bedömningen.av.omständighetsuppsåt.som.ligger.
till.grund.för.bevisningen.utgående.från.de.fall.som.hitintills.framskri-
dit.till.domstolsbehandling...Dessutom.fäster.den.nationella.rapportören.
om.människohandel.i.sitt.uppdrag.uppmärksamhet.vid.sådana.straffpro-
cessuella.och.skadeståndsrättsliga.aspekter.som.har.betydelse.för.brottets.
målsägande..De.mest.allmänna.prostitutionspolitiska.riktlinjerna.tar.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.inte.ställning.till..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.underrättat.justitiemi-
nisteriet.om.sina.i.denna.rapport.framförda.iakttagelser.genom.att.svara.på.
ministeriets.begäran.om.utlåtande.hösten.2009...Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.har.också.fått.till.påseende.en.sammanfattning.av.utlå-
tanden.från.andra.aktörer..67.Utlåtandena.förefaller.vittna.om.att.synpunk-
terna.gällande.straffbestämmelse.fortfarande.är.tämligen.mångfacetterade..
En.del.av.remissinstanserna.försvarar.den.gällande.lagstiftningslösningen,.
en.del.ansöker.om.utvidgning.av.den.och.en.del.hoppas.på.upphävning.av.
straffbestämmelsen..Ur.sammanfattningen.som.baserar.sig.på.utlåtanden.
framgår.det,.att.det.i.bestämmelsen.finns.problem.förknippade.med.både.
erhållande.och.bedömning.av.bevisning.samt.målsägandens.ställning,.som.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.i.sitt.eget.utlåtande.och.i.
den.nu.aktuella.rapporten.har.fäst.speciell.uppmärksamhet.vid..Den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.har.skaffat.sig.information.om.an-
vändningen.av.ifrågavarande.straffbestämmelse.också.genom.att.närvara.
vid.en.del.rättegångar.där.ett.åtal.utgående.från.denna.rättsbestämmelse.
har.behandlats..

67. Utredning.om.tillämpning.av.straffbestämmelser.gällande.utnyttjande.av.person.som.är.föremål.
för.sexhandel.(JM/16/49/2009),.2.11.2009.
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6.4.2. Om sambandet mellan efterfrågan på sexuella tjänster och 
förekomsten av människohandel 

Ett.av.kriminaliseringens.syften.är.att.minska.på.efterfrågan.på.sexuella.
tjänster,.som.ger.upphov.till.människohandel.och.att.skydda.personer.som.
är.föremål.för.sexhandel.genom.att.göra.sexköp.av.föremål.för.koppleri.
eller.offer.för.människohandel.till.en.straffbar.gärning..Enligt.internatio-
nella.–.tillsvidare.rätt.så.fåtaliga.–.undersökningar.ser.det.ut.att.finnas.ett.
samband.mellan.människohandel.förknippad.med.sexuellt.utnyttjande.och.
efterfrågan.på.sextjänster,.om.också.detta.samband.inte.är.så.rätlinjigt.som.
man.ofta.antar..Undersökningarna.förefaller.också.tyda.på.att.den.stora.
mängden.prostituerade.och.den.expanderande.sexmarknaden.kan.öka.män-
niskohandel.förknippad.med.sexuellt.utnyttjande..

Enligt.diverse.internationella.undersökningar.verkar.prostitutionspolitiska.
lösningar.ha.en.inverkan.på.hur.allmän.människohandel.förknippad.med.
sexuellt.utnyttjande.är..I.de.länder.där.man.följer.en.lagstiftning.som.av-
kriminaliserar.eller.reglerar.prostitution.är.mängden.identifierade,.sexuellt.
utnyttjade.offer.för.människohandel.ansenligare.än. i.de. länder.där. lag-
stiftningen.förhåller.sig.negativare.till.prostitution..Undersökningarna.på-
pekar.dock.att.en.negativ.inställning.till.prostitution.också.kan.leda.till.
att.prostitutionen.går.under.jorden.och.att.det.blir.svårare.att.identifiera.
offer.för.människohandel..Dessutom.kan.antalet.identifierade.offer.vara.
högre.i.länder.där.mekanismerna.för.identifiering.och.för.att.hjälpa.offer.är.
klart.mera.utvecklade.än.t.ex..i.Finland..Härvid.kan.det.vara.svårt.att.med.
säkerhet.säga.varför.mängden.identifierade.offer.för.människohandel.är.
större.i.dessa.länder..Enligt.undersökningar.inverkar.också.andra.faktorer.
på.förekomsten.av.människohandel..Ekonomiska.och.politiska.instabilitets-
faktorer.har.en.könsspecifik.inverkan..Den.växande.arbetslösheten.bland.
kvinnor,.den.inofficiella.ekonomins.tillväxt,.den.stora.löneskillnaden.mel-
lan.kvinnor.och.män.samt.bristen.på.sociala.nätverk.skapar.en.gynnsam.
omgivning.för.uppkomsten.av.offer.för.människohandel..Som.en.följd.av.
den.nuvarande.världsomfattande.ekonomiska.krisen.bör.man.också.i.Fin-
land.vara.beredd.på.sådana.här.inverkningar.68.

Förebyggande.och.minskning.av.människohandel.förutsätter.som.helhet.
att.man.vidtar.en.mängd.olika.åtgärder..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.vill.understryka.att.kriminalisering.av.utnyttjande.av.per-
son.som.är.föremål.för.människohandel.i.bästa.fall.kan.utgöra.en.del.av.

68. Se.t.ex..Anderson.och.O´Connell.Davidson.(2003);.Di.Nicola.et.al..(2005);.ILO,.The.Demand.Side.
of.Human.Trafficking.in.Asia:.Empirical.Findings.(2006);.Pearson.(2005);.UNODC,.Trafficking.
in.Persons:.Global.Patterns.(2006)..
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helheten.i.arbetet.mot.människohandel..När.man.betraktar.saken.ur.offrets.
synvinkel.är.det.framför.allt.viktigt.att.effektivisera.identifieringen.av.offer.
för.människohandel.samt.att.bygga.upp.ett.effektivt.hjälpsystem,.som.är.
lätt.att.kontakta.och.vars.tröskel.medvetet.hålls.tillräckligt.låg..

6.4.3. Om tillämpningen av straffbestämmelsen och om kravet på 
tillräknande 

I.praktiken.förmodade.man.att.brott.som.är.förenliga.med.rekvisitet.i.fråga.
skulle.uppdagas.i. lagstiftningsskedet.när.man.undersökte.koppleri-.och.
människohandelsbrott..Hitintills.har.ifrågavarande.straffbestämmelse.till-
lämpats.sällan.och.huvudsakligen.i.samband.med.ett.enda.fall.av.koppleri.
och.människohandel.69.

Detta.kan.delvis.bero.på.att.man.årligen.undersöker.tämligen.få.fall.av.
koppleri..Enligt.de.uppgifter.den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.fått.har.antalet.förundersökningar.om.koppleri.minskat.från.början.av.
2000-talet..Detta.kan.delvis.bero.på.polisens.begränsade.resurser.i.sam-
band.med.att.man.undersöker.koppleri-.och.människohandelsbrottslighet.
samt.på.att.dessa.brott.inte.prioriteras.i.polisverksamheten...På.grund.av.
obetydlig.rättspraxis.kan.man.inte.ännu.i.detta.skede.dra.långtgående.slut-
satser.om.tillämpningen.av.ifrågavarande.straffbestämmelse..Några.pre-
liminära.iakttagelser.kan.ändå.framföras..Straffbestämmelsen.förbjuder.
utnyttjande.av.en.person.som.är.föremål.för.sexhandel.enligt.följande:

”Den.som.genom.att.utlova.eller.ge.en.ersättning.som.repre-
senterar.ett.direkt.ekonomiskt.värde.får.någon.som.är.föremål.
för.ett.brott.som.avses.i.9.eller.9.a.§.eller. i.25.kap..3.eller.
3.a.§.att.ha.samlag.eller.företa.en.därmed.jämförlig.sexuell.
handling.skall,.om.gärningen.inte.utgör.brott.enligt.8.a.§,.för.
utnyttjande av person som är föremål för sexhandel.dömas.till.
böter.eller.fängelse.i.högst.sex.månader....
För.utnyttjande.av.person.som.är.föremål.för.sexhandel.döms.
också.den.som.drar.fördel.av.en.ersättning.enligt.1.mom..som.
utlovats.eller.getts.av.en.tredje.part.genom.att.ha.samlag.eller.
företa.en.därmed.jämförlig.sexuell.handling.med.en.person.
som.är.föremål.för.ett.brott.som.avses.i.nämnda.moment.
Försök.är.straffbart.”

69. Helsingfors.tingsrätt.R.08/10613,.28.11.2008,.R.08/11681,.17.3.2009.och.R.09/2217,.23.6.2009..
.
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Enligt.kap..20.8.§.i.strafflagen.är.det.straffbart.att.utnyttja.en.person.som.är.
föremål.för.sexhandel..I.motsats.till.den.från.Sverige.anammade.modellen.
kriminaliserar.straffbestämmelsen.inte.allt.sexköp.utan.endast.utnyttjande.
av.person.som.är.föremål.för.sexhandel..Som.föremål.för.sexhandel.räknas.
föremål.för.koppleri.och.offer.för.människohandel..Riktlinjerna.förordades.
i.grundlagsutskottets.betänkande.17/2006,.där.man.beslöt.att.förespråka.
”en.mera.begränsad.straffbestämmelse,.som.bättre.uppfyller.proportionali-
tetskraven..Utskottet.bedömde.att.en.mer.begränsad.modell.inte.är.förknip-
pad.med.de.tolkningsproblem.som.den.straffrättsliga.laglighetsprincipens.
krav.på.exakthet.och.förutsägbarhet.medför,.i.motsats.till.en.omfattande.
modell.som.kriminaliserar.allt.sexköp.

Sålunda.begränsades.rekvisitet.att.gälla.de.fall.som.anses.som.speciellt.
klandervärda,.där.föremålet.för.gärningen.själv.är.föremål.för.ett.brott,.
som.anses.som.allvarligt..Enligt.lagutskottets.betänkande.10/2006.är.det.i.
paragrafen.fråga.om.s.k..omständighetsuppsåt,.där.vissa.drag.i.verksam-
heten. tyder.på.koppleri.eller.människohandel..Det.väsentliga.är.hurdan.
kännedom.en.förövare.av.brottet.förutsätts.ha.om.de.omständigheter.som.
rekvisitets.s.k..objektiva.sida.för.att.uppfyllas.förutsätter..Lagutskottet.ana-
lyserar.i.sitt.betänkande.de.omständigheter.på.basis.av.vilka.en.förövare.
uppfattar.situationens.rekvisit.på.det.sätt.som.kravet.på.tillräknande.för-
utsätter..Lagutskottet.anser.att.sådana.drag.som.är.typiska.för.koppleri.är.
t.ex..det.att.man.får.kontakt.med.föremålet.för.sexhandel.via.en.mellan-
hand.eller.att.ersättningen.betalas.till.en.annan.person.än.föremålet.för.gär-
ningen..Drag.av.människohandel.kan.å.sin.sida.anses.vara.t.ex..det.att.en.
person.som.är.föremål.för.en.gärning.har.märkbart.begränsad.rörelsefrihet.
eller.att.en.person.som.är.föremål.för.en.gärning.inte.är.psykiskt.handlings-
kraftig..Dessa.omständigheter.kommer.inte.nödvändigtvis.fram.i.verkliga.
situationer,.och.då.kan.det.till.dessa.delar.vara.svårt.att.bevisa.uppsåtet..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.vill.påpeka.att.kontrollen.
av.människohandelsoffer.inte.alltid.är.så.här.synlig.och.uppenbar,.utan.kan.
ofta.ha.karaktären.av.mera.subtil.psykisk.påtryckning.och.tvingande.som.
den.vanliga.sexköparen.inte.nödvändigtvis.märker.så.lätt..

Frågan.om.när.en.gärningsman.anses.ha.gjort.sig.skyldig.till.utnyttjande.
av.en.person.som.är.föremål.för.sexhandel.har.i.samband.med.rättspraxis.
och.bedömning.av.bevisning.överraskande.inte.visat.sig.vara.ett.så.stort.
problem.som.man.i.lagstiftningsskedet.antog..Frånsett.det.i.Salo.tingsrätt70.
behandlade.första.fallet.har.domstolarna.kommit.med.en.relativt.vid.tolk-
ning.av.straffbestämmelsen.i.fråga.om.kravet.på.tillräknande.och.omstän-

70. Salo.tingsrätt.R.07/141,.18.4.2007..
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dighetsuppsåtet...Enligt.en.tills.vidare.tämligen.begränsad.rättspraxis.har.
frågan.om,.vilken.uppfattning.svarandena.har.fått.om.en.målsägande.eller.
hurdan.uppfattning.de.på.basis.av.omständigheterna.borde.ha.fått.utgjort.
en.viktig.grund.för.dömande.av.ifrågavarande.brott..Också.andra.omstän-
digheter.som.har.bidragit.till.en.målsägandes.sårbarhet.och.oförmåga.att.
skydda.sig.mot.utnyttjande.har.tagits.i.beaktande..

På.basis.av.de.beslut.som.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
har.granskat.förefaller.det.som.om.domstolarna.i.samband.med.domstols-
behandling.har.fäst.uppmärksamhet.vid.de.observationer.som.svarandena.
har.gjort.gällande.en.målsägandes.egenskaper.och.dennas.uppförande...Ur.
de.beslut.som.den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.analyse-
rat.framgår.det.att.det.hos.somliga.svarande.som.åtalas.för.utnyttjande.av.
en.person.som.är.föremål.för.sexhandel.väckts.en.misstanke.om.att.allting.
i.situationen.inte.har.varit.som.det.skulle..En.del.svarande.har.under.rätte-
gångens.lopp.beskrivit.en.målsägande.bl.a..som.reserverad,.tillbakadragen,.
blyg,.tystlåten,.introvert,.frånvarande..Uppenbarligen.har.somliga.svarande.
antingen.inte.märkt.dessa.drag.hos.en.målsägande.eller.så.har.de.inte.brytt.
sig.om.dem..Enligt.den.nationella.rapportören.om.människohandel.är.det.
väsentliga.just.det.vilken.uppfattning.svarandena.har.fått.eller.borde.ha.fått.
om.en.målsägande,.och.hur.dessa.uppfattningar.har.inverkat.på.svarande-
nas.beslut.att.fortsätta.begå.brott.eller.avstå.från.att.göra.det..Det.som.sex-
köpare.berättat.om.människohandelns.offer.utgör.ett.viktigt.bevismaterial.
i.förundersökningar.och.rättegångar.gällande.människohandel..

Domstolarna.har.ibland.i.sina.motiveringar.också.åberopat.tämligen.ge-
neraliserande.omständigheter,.som.att.det.är.allmänt.känt.att.de.sexsäljare.
som.kommer.från.de.baltiska.länderna.och.Ryssland.så.gott.som.uteslu-
tande.är.föremål.för.koppleri..Sådana.generaliseringar.kan.enligt.den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.vara.problematiska.om.koppleri.
så.här.starkt.förknippas.med.vissa.nationaliteter..I.samband.med.två.beslut.
har.enbart.ett.kontakttagande.med.en.målsägande.och.en.träff.med.denna.
i.de.flesta.fall.räckt.till.att.döma.för.försök..I.somliga.fall.dömdes.en.sva-
rande.också.då.han.berättade.att.han.hade.backat.ur.och.avlägsnat.sig.från.
platsen.på.grund.av.målsägandens.uppförande..Domstolen.har.alltså.i.dessa.
fall.inte.tillåtit.att.avstå.från.försöket..Den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.anser.att.detta.inte.är.en.lyckad.tolkningsmodell,.eftersom.det.
vore.bra.om.det.begränsade.straffstadgandet.också.möjliggjorde.att.man.
självmant.skulle.kunna.avstå.från.försöket,.om.omständigheterna.har.varit.
sådana.att.de.har.fått.svarandena.att.backa.ur.sexköpet..
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Den.nationella.rapportören.om.människohandel.fäster.också.uppmärksam-
het.vid.användandet.av.tvångsmedel.i.samband.med.undersökningen.av.
ifrågavarande.brott..I.motsats.till.grovt.koppleri.(SL.20:9a).är.utnyttjande.
av.person.som.är.föremål.för.sexhandel.ett.relativt.lindrigt.straffbart.brott,.
som.inte.som.sådant.möjliggör.t.ex..användandet.av.de.i.tvångsmedelslagen.
(450/1987).nämnda.teletvångsmedlen..I.samband.med.teleavlyssning.och.
teknisk.avlyssning,.som.är.förknippade.med.rannsakan.av.koppleribrott,.
kan.det.dock.komma.fram.också.sådan.information,.som.inte.hör.till.brot-
tet.som.undersöks,.men.som.gäller.något.annat.av.den.misstänkta.begånget.
brott.än.det.brott.som.man.fått.tillåtelse.att.avlyssna.eller.av.någon.annan.
än.den.misstänkta.begånget.brott,.såsom.utnyttjande.av.person.som.är.fö-
remål.för.sexhandel...I.fråga.om.användande.av.s.k..tilläggsinformation.är.
det.rättsliga.läget.tillsvidare.oklart,.eftersom.lagstiftningen.inte.egentli-
gen.förbjuder.det..Frågan.om.användandet.av.tilläggsinformation.är.alltså.
förknippad.med.huruvida.förundersökningsmyndigheter.i.samband.med.
undersökning.av.utnyttjandebrott.kan.använda.sig.av.de.teleövervaknings-
uppgifter.som.de.med.hjälp.av.teletvångsmedel.skaffat.i.samband.med.un-
dersökning.av.koppleri-.eller.människohandelsbrott..På.basis.av.förunder-
söknings-.och.tvångsmedelskommissionens.förslag.skulle.man.inte.kunna.
använda.sig.av.sådan.tilläggsinformation.i.samband.med.undersökning.av.
utnyttjandebrott..71.

6.4.4. Om offrets ställning i straffprocessen

Offer.för.människohandel.och.målsägande.i.utnyttjandebrott.gällande.per-
son.som.är.föremål.för.sexhandel.har.möjlighet.att.kräva.skadestånd.enligt.
kapitel.5.i.skadeståndslagen.(412/1974)..De.kan.kräva.ersättning.bl.a..för.
lidande.och.tillfällig.skada..Domstolen.har.trots.krav.inte.i.en.enda.rätte-
gång.som.har.behandlat.utnyttjandebrott.dömt.svarandena.att.betala.skade-
ståndsersättningar.till.målsäganden..Domstolen.anser.att.läkarutlåtanden.
och.därtill.hörande.bevisning.inte.har.gett.stöd.åt.den.omständigheten.att.
den.traumatiska.stressreaktion.som.målsägande.utsatts.för.skulle.ha.or-
sakats.av.svarandena..Domstolen.har.ansett.att.endast.de.som.har.dömts.
för.det.egentliga.koppleribrottet.ansvarar.för.de.följder.som.de.tillfogat.
målsägande.

En.sådan.här.tolkning.av.saken.är.enligt.den.nationella.rapportören.om.
människohandel.inte.motiverad..Den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.anser.att.det.straff-.och.skadeståndsrättsliga.ansvaret.hos.förövar-

71. JM,.Justitieministeriets.kommittébetänkande.2009:2..
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na.av.det.egentliga.koppleri-.och.människohandelsbrottet.är.större..Detta.
innebär.dock.inte,.att.var.och.en.sexköpare.inte.självständigt.skulle.kunna.
ansvara.för.de.följder.som.hans.handling.förorsakat.målsäganden..Utan.
sexköpare.skulle.förövare.av.koppleri-.eller.människohandelsbrott.inte.ha.
en.lönsam.och.vinstinbringande.verksamhet..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.betonar.att.personer.som.är. föremål. för.sexhandel.
måste.vittna.i.både.koppleri-.eller.människohandelsrättegången.och.i.rät-
tegången.som.gäller.utnyttjandebrott...I.ifrågavarande.fall.hade.svarandena.
på.grund.av.deras.stora.mängd.indelats.i.flera.rättegångar,.i.vilka.hörandet.
av.målsägande.utgjorde.en.central.del.av.bevisningen..En.sådan.här.utdra-
gen.och.händelserik.process.är.mentalt.tung.för.offret..Det.är.svårt.att.se.
vilken.nytta.målsäganden.själv.har.av.en.sådan.process,.om.man.inte.anser.
det.motiverat.med.skadeståndsersättningar.som.utdöms.till.betalning..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.anser.det.klart.att.möjligheten.
till.skadeståndsersättning.också.motiverar.offret.till.samarbete.för.att.peka.
ut.sina.utnyttjare.för.polisen..

Det.faktum.att.domstolen.inte.i.den.allra.första.rättegången.om.männis-
kohandel. godkände.människohandelsåtalet. utan. dömde. svarandena. för.
grundläggande.form.av.koppleri.enligt.åklagarens.alternativa.åtal.kan.en-
ligt.rapportörens.uppfattning.ha.inverkat.på.hur.man.har.tolkat.domen.gäl-
lande.utbetalning.av.skadeståndsersättningar...Denna.tolkning.ändrades.
senare.i.hovrätten..Gränsdragningen.mellan.koppleri.och.människohandel.
utgör.för.tillfället.ett.av.de.mest.centrala.problem.i.verksamheten.riktad.
mot.människohandel.och.är.enligt.rapportören.en.orsak.till.det.obetydliga.
antalet.identifierade.sexuellt.utnyttjade.offer.för.människohandel..I.sam-
band.med.undersökning.av.utnyttjandebrott.är.det.också.ur.människohan-
delsoffrets.synvinkel.viktigt.att.det.ursprungliga.brottet.som.offret.utsatts.
för.efter.att.rekvisitet.uppfyllts.definieras.som.människohandel..Som.det.
redan.tidigare.konstaterats.i.rapporten.kommer.inte.många.av.de.för.män-
niskohandelns.offer.avsedda.hjälpmekanismerna.i.gång.om.man.inte.identi-
fierar.människohandeln..Också.föremålet.för.brott.verkar.ha.en.varierande.
straffprocessuell.ställning.beroende.på.om.man.undersöker.brottmålet.som.
koppleri.eller.människohandel..Om.människohandelns.offer.kan.betraktas.
som.målsägande.i.straffprocessen,.betraktas.föremål.för.koppleri.i.allmän-
het.som.vittnen,.vars.möjligheter.att.få.skadeståndsersättningar.ser.ut.att.
vara.mera.begränsade..

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.ser.det.som.viktigt.att.till.
sist.lyfta.fram.arrangemangen.kring.en.rättegång..Rapportören.har.följt.
med.flera.behandlingar.av.saken.i.domstolar.och.märkt.att.domstolen.inte.
nödvändigtvis.alltid.har.förstått.hur.mentalt.tung.en.rättegångssituation.är.
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för.målsäganden..Man.använder.inga.säkerhetsrum,.och.man.respekterar.
inte.den.skärm.som.hindrar.målsägande.och.svarande.från.att.se.varandra..
Ur.målsägandens.synvinkel.är.det.problematiskt.om.den.tillräckliga.bevis-
ning.som.behövs.för.en.dom.fås.på.så.sätt.att.svarandena.i.tur.och.ordning.
går.fram.till.målsäganden.bakom.en.skärm.för.att.”identifiera.sig”..Den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.anser.att.man.bör.använda.sig.av.
säkerhetsrum.och.att.man.bör.respektera.den.skärm.som.rests.som.skydd.
för.målsäganden..Man.bör.utgå.från.att.tillräcklig.bevisning.av.händelse-
förloppet.skaffas.på.annat.sätt.

6.4.5. Slutsatser och rekommendationer

Utnyttjandebrott.av.person.som.är.föremål.för.sexhandel.är.förknippat.med.
den.nationella.människohandelsrapportörens.befogenhet.i.den.mån.saken.
gäller.uppföljning.av.människohandel.och.därtill.hörande.utnyttjande..I.
detta.avseende.är.bedömningen.av.den.av.betydelse,.om.det.finns.ett.sådant.
samband.mellan.efterfrågan.på.sextjänster.och.förekomsten.av.människo-
handel.förknippad.med.sexuellt.utnyttjande.som.man.med.straffbestäm-
melsen.strävar.efter.att.förebygga..Å.andra.sidan.granskar.den.nationella.
rapportören. om. människohandel. tillämpningen. av. den. ifrågavarande.
straffbestämmelsen.och.bedömningen.av.omständighetsuppsåt.som.ligger.
till.grund.för.bevisningen.utgående.från.de.fall.som.fram.till.slutet.av.år.
2009.framskridit.till.domstolsbehandling..Dessutom.fäster.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.utgående.från.offrets.synvinkel.uppmärk-
samhet.vid.sådana.straffprocessuella.och.skadeståndsrättsliga.aspekter.som.
har.betydelse.för.brottets.målsägande..Prostitutionspolitiska.riktlinjer.tar.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.inom.ramen.för.sin.befo-
genhet.inte.ställning.till.

I.sin.slutsats.konstaterar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
att.det.i.samband.med.tillämpningen.av.ifrågavarande.straffbestämmel-
se.finns.problem.förknippade.med.målsägandes.ställning,.vilket.man.på.
behörigt.sätt.bör.beakta.när.man.utvecklar.lagstiftningen..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.anser.att.den.av.domstolarna.omfattade.
ståndpunkten. inte.är.motiverad,. eftersom.endast.de. som.dömts. för.det.
egentliga.koppleri-.eller.människohandelsbrottet.ansvarar.för.de.följder.och.
skadeståndsersättningar.som.utnyttjandet.förorsakat.målsägande..Sexkö-
pare.möjliggör.koppleri.eller.utnyttjande.av.målsägande,.och.därför.borde.
också.de.anses.som.skadeståndsskyldiga..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.tror.att.skadeståndsmöjligheten.skulle.motivera.offer.att.
berätta.om.sitt.utnyttjande.för.myndigheter.och.att.samarbeta.för.att.kunna.
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ställa.dem.som.misstänks.för.utnyttjandebrott.inför.rätta..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.fäster.också.uppmärksamhet.vid.rätte-
gångsarrangemang.och.anser.att.man.borde.använda.säkerhetssalar.och.
att.man.borde.respektera.den.skärm.som.rests.som.skydd.för.målsägande..
Också.FN:s.människorättsombudsman.kommer.med.riktlinjer.där.man.po-
ängterar.att.rättsprocesser.inte.borde.skada.människohandelsoffers.fysiska.
eller.psykiska.välmåga.(Guideline.6).Den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.rekommenderar:

1.. Att.man.i.lagstiftningsarbetet.gällande.utnyttjandebrott.och.i.till-
lämpningen.av.bestämmelsen.bättre.än.idag.beaktar.människohan-
dels-.och.kopplerioffrens.rättigheter.som.målsägande.i.brottet,.med-
räknat.skadeståndsmöjligheten..

2.. Att.man.i.samband.med.rättegångsarrangemang.bättre.än.idag.beak-
tar.skyddsbehovet.för.målsägande.i.människohandels-.och.koppleri-
brott.och.att.man.strävar.efter.att.minska.de.negativa.konsekvenser.
som.rättegångar.eventuellt.har.på.målsägandes.välbefinnande.bl.a..
genom.att.använda.säkerhetssalar.och.skärmar.som.hindrar.målsä-
gande.och.svarande.från.att.se.varandra..Att.man.i.domstolar.även.
annars.aktivt.strävar.efter.att.förebygga.att.målsägande.i.människo-
handelsbrott.ytterligare.traumatiseras..
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7. Slutsatser och den nationella människohandelsrapportörens 
rekommendationer

Inför.publiceringen.av.denna.rapport.har.minoritetsombudsmannen.i.drygt.
ett.års.tid.fungerat.som.nationell.rapportör.om.människohandel..Enligt.la-
gen.om.minoritetsombudsmannen.och.diskrimineringsnämnden.har.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.som.uppgift.att.följa.med.män-
niskohandel.och.därmed.förknippade.fenomen.samt.att.övervaka.arbetet.
mot.människohandel..Man.har.i.allmänhet.ansett.oberoende.övervakning.
och.en.utomstående.observatörs.synvinkel.vara.ett.välkommet.tillägg.i.ut-
vecklandet.av.arbetet.mot.människohandel..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.har.som.mål.att.under.första.året.bygga.upp.en.hållbar.
grund.för.sin.verksamhet..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
har.strävat.efter.att.skapa.samarbetsrelationer.och.att.trygga.erhållandet.av.
uppgifter.från.myndigheter.och.organisationer..Förutom.att.ha.samman-
ställt.den.aktuella.rapporten.har.den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.under.sitt.första.verksamhetsår.deltagit.i.informering.och.utbildning.
gällande.människohandel,.gett.myndigheter.och.aktörer.i. tredje.sektorn.
rekommendationer,.utlåtanden.och.rådgivning.om.människohandel.och.ar-
betet.mot.den,.deltagit.som.expert,.talare.och.observatör.i.flera.arbetsgrup-
per.och.möten.gällande.människohandel.i.hemlandet.och.utomlands.samt.
hjälpt.offer.för.människohandel..

Den.nationella.människohandelsrapportörens.befogenheter.och.uppgifter.
inom.statsförvaltningen.är.exceptionella:.det.finns.inget.motsvarande.nå-
gon.annanstans. inom.statsförvaltningen..På.grund.av.detta.har.den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.under.sitt.första.verksamhetsår.
arbetat.för.att.klargöra.sin.egen.roll.som.en.del.i.arbetet.mot.människo-
handel..Det.finns.vissa.grundprinciper.som.styr.den.nationella.människo-
handelsrapportörens.verksamhet..Först.och.främst.är.den.nationella.rap-
portören.om.människohandel.en.oberoende.myndighetsaktör,.som.strävar.
efter.gott.samarbete.såväl.med.andra.myndigheter.som.med.aktörer.i.tredje.
sektorn..Samtidigt.strävar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
efter.att.verka.som.brobyggare.mellan.myndigheter.och.organisationer.och.
på.så.sätt.främja.identifieringen.av.offer.och.tillgodoseendet.av.rättigheter..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.strävar.efter.att.vara.en.
oberoende.och.tillförlitlig.instans,.vars.rapporter.och.övriga.verksamhet.
grundar.sig.på.kontrollerad.och.exakt.information.samt.på.överlagd.ana-
lys..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.erbjuder.sin.expertis.
till.myndigheter.och.aktörer.i.tredje.sektorn.och.strävar.på.så.sätt.efter.att.
främja.arbetet.mot.människohandel..För.att.nå.dessa.mål.strävar.den.na-
tionella.rapportören.om.människohandel.också.efter.att.bilda.nätverk.med.
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internationella.organisationer.och.andra.länders.aktörer.och.att.förmedla.
erfarenheter.av.god.praxis.till.den.nationella.verksamheten..Den.europe-
iska.människorättsdomstolen.har.nyligen.i.sitt.beslut.ansett.att.staten.har.
en.skyldighet.att.se.till.att.den.identifierar.offer.för.människohandel.och.på.
behörigt.sätt.beaktar.människohandelsoffers.behov.av.hjälp.och.skydd.samt.
att.den.som.sig.bör.undersöker.redan.begångna.människohandelsbrott..

En.annan.princip.som.styr.den.nationella.människohandelsrapportörens.
verksamhet.är.att.utgående.från.offrets.synvinkel.närma.sig.människohan-
del.och.arbetet.mot.den..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.
granskar.arbetet.mot.människohandel.ur.den.synvinkeln.hur.rättigheterna.
för.människohandelns.offer.tillgodoses.och.hurdana.hinder.för.tillgodo-
seendet.av.offrens.rättigheter.det.möjligtvis.finns.i.det.finländska.systemet..
Synvinkeln.inverkar.naturligtvis.på.vilka.omständigheter.i.lagstiftning-
en.och.i.praktiken.den.nationella.rapportören.om.människohandel.fäster.
uppmärksamhet.vid.och.hurdana.utvecklingsförslag.rapportören.kommer.
med..Som.måttstockar.för.bedömningen.fungerar.internationella.avtal.och.
rekommendationer..Den.nationella.människohandelsrapportörens.mål.är.
att.lyfta.fram.offrets.synvinkel.samt.hur.lagstiftning,.praxis.eller.brister.i.
dessa.inverkar.på.offer.och.tillgodoseendet.av.deras.rättsskydd..På.så.sätt.
strävar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.att.främja.identifie-
ringen.av.offer.för.människohandel.och.tillgodoseendet.av.deras.rättighe-
ter..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.tror.att.förbättrandet.
av.offrens.ställning.också.främjar.brottsbekämpning.och.förebygger.män-
niskohandel..Internationella.erfarenheter.ser.ut.att.stöda.denna.synpunkt..
Samtidigt.strävar.den.nationella.rapportören.om.människohandel.efter.att.
öka.medvetenheten.hos.de.aktörer.som.arbetar.med.människohandelns.of-
fer.och.hos.allmänheten.om.människohandeln.och.olika.former.av.utnytt-
jande.med.anknytning.till.den..

Finland.har.inom.en.kort.tid.godkänt.en.betydande.mängd.legislativa.och.
andra.åtgärder,.vilkas.syfte.är.att.förebygga.människohandel,.hjälpa.och.
skydda.offer.för.människohandel.samt.att.bekämpa.människohandelskri-
minalitet..Det.finländska.arbetet.mot.människohandel.bygger.i.huvudsak.
på.tre.lagar:.strafflagen,.utlänningslagen.och.den.s.k..integreringslagen,.
som.alla.har.bearbetats.för.att.bättre.svara.mot.de.utmaningar.som.män-
niskohandeln.för.med.sig..Människohandel.har.gjorts.till.en.straffbar.gär-
ning,.hjälpinsatserna.till.offer.har.blivit.effektivare.genom.att.man.grundat.
ett.speciellt.hjälpsystem.för.offer.och.i.utlänningslagen.har.föreskrivits.en.
möjlighet.att.bevilja.offer.för.människohandel.s.k..betänketid.och.tillfälligt.
eller.kontinuerligt.uppehållstillstånd..Statsrådet.har.i.juni.2008.godkänt.en.
preciserad.verksamhetsplan,.som.leder.arbetet.mot.människohandel.och.
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för.uppföljningen.av.dess.förverkligande.har.man.grundat.en.styrgrupp.
som.sammanträder.under.inrikesministeriets.ledning..Dessutom.har.man.
utvecklat.samarbetsnätverk,.utbildat.nyckelmyndigheter.och.aktörer.i.tredje.
sektorn,.understött.tredje.sektorns.projekt.som.riktar.sig.mot.människo-
handel,.fäst.uppmärksamhet.vid.den.efterfrågan.som.ligger.bakom.män-
niskohandel.och.tillsatt.en.självständig.och.oberoende.nationell.rapportör.
om.människohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.
att.de.vidtagna.åtgärderna.klart.har.främjat.Finlands.arbete.mot.männis-
kohandel..Mycket.återstår.ännu.att.göra.innan.arbetet.mot.människohandel.
uppnått.sådant.inflytande.som.man.borde.kunna.vänta.sig.av.det..

Till.sin.nu.aktuella.första.rapport.om.människohandel.och.därmed.förknip-
pade.fenomen.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.samlat.in.
sina.observationer.om.människohandel,.därmed.förknippade.fenomen.och.
om.läget.för.det.arbete.som.riktar.sig.mot.dem..I.sin.rapport.konstaterar.den.
nationella.rapportören.om.människohandel.att.den.största.utmaningen.för.
Finlands.arbete.mot.människohandel.är.identifieringen.av.offer..Den.natio-
nella.rapportören.om.människohandel.har.strävat.efter.att.påvisa.att.män-
niskohandel.och.därmed.förknippade.utnyttjandefenomen.är.mer.allmänna.
i.Finland.än.man.ofta.tror..Offren.identifieras.dock.inte:.antingen.identifie-
ras.de.nödvändigtvis.inte.alls.eller.så.identifieras.de.åtminstone.inte.som.
offer.för.människohandel..Denna.icke.identifierbarhet.leder.till.att.offer.för.
människohandel.inte.kommer.åt.att.åtnjuta.sina.lagenliga.rättigheter.såsom.
hjälpsystemets.tjänster,.eller.att.de.inte.blir.medvetna.om.sin.möjlighet.att.
söka.betänketid.och.s.k..offerstatus..Som.det.i.den.av.Finland.underteck-
nade.konventionens.förklarande.rapport.gällande.Europarådets.arbete.mot.
människohandel.konstateras.kan.misslyckandet.med.identifieringen.av.of-
fer.leda.till.att.offrens.rättigheter.ständigt.avslås.och.att.de.som.gör.sig.
skyldiga.till.människohandel.inte.straffas..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.anser.att.man.borde.intensifiera.det.finländska.arbetet.mot.
människohandel.genom.att.sänka.tröskeln.för.människohandelns.offer.för.
att.kunna.lotsas.in.i.identifierings-.och.hjälpsystemet.och.på.så.sätt.främja.
brottsbekämpning..De.mest.centrala.ändringsbehoven.gäller.utvecklandet.
av.hjälpsystemets.verksamhet..

I.sin.första.rapport.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.strä-
vat.efter.att.uppskatta.de.tre.mest.centrala.delområdena.inom.arbetet.mot.
människohandel:.1).hjälpsystemet.för.människohandelns.offer,.2).tillväga-
gångssätten.i.samband.med.vistelse.i.landet.och.utvisning.av.människohan-
delns.offer,.samt.3).straffprocessen.och.tillämpningen.och.tolkningen.av.
straffbestämmelser.gällande.människohandel..För.att.reda.ut.hur.nämnda.
delområden.fungerar.har.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
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samlat.in.och.analyserat.nödvändig.information.om.människohandel.och.
fenomen.förknippade.med.den.samt.om.utmaningar.gällande.arbete.mot.
människohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.sam-
lat.in.information.från.andra.myndigheter,.domstolar.och.aktörer.i.tredje.
sektorn..Sitt.skriftliga.material.har.rapportören.kompletterat.med.ett.omfat-
tande.hörande.samt.genom.att.sammankalla.till.diskussioner.och.möten.om.
frågor.gällande.människohandel..Information.har.också.inhämtats.genom.
kontakter.med.tredje.sektorn.och.myndigheter.samt.genom.att.träffa.och.
hjälpa.offer.för.människohandel.

De.lagstiftningsändringar.gällande.hjälpsystemet.för.människohandelns.of-
fer.som.gjorts.i.lagen.om.främjande.av.invandrares.integration.samt.mot-
tagande.av.asylsökande.trädde. i.kraft. i. januari.2007..Hjälpsystemet.för.
människohandelsoffer.har.placerats.i.två.av.statens.mottagningscentraler.
(Uleåborg.och.Joutseno),.vars.chefer.fattar.beslut.om.intagning.av.män-
niskohandelsoffer.i.hjälpsystemet.och.avlägsnande.ur.det.med.hjälp.av.yr-
kesövergripande.bedömningsgrupper..Fram.till.mitten.av.december.2009.
har.inalles.48.offer.hänvisats.till.hjälpsystemet..Av.dem.har.12.varit.min-
deråriga..Enligt.den.nationella.människohandelsrapportörens.uppgifter.har.
mottagningscentralerna.gett.inalles.25.negativa.beslut..Av.de.vuxna.offer.
som.tagits.med.i.hjälpsystemet.har.största.delen.fallit.offer.för.arbetsrela-
terad.människohandel.eller.därmed.förknippat.utnyttjande..Andelen.offer.
som.blivit.föremål.för.sexuellt.utnyttjande.i.Finland.har.förblivit. t.o.m..
förvånansvärt.liten.i.hjälpsystemet..Av.de.minderåriga.offren.har.en.del.
varit.s.k..eventuella.transitfall..De.har.tagits.med.i.hjälpsystemet,.eftersom.
myndigheter.misstänkt,.att.de.efter.ankomsten.till.mållandet.kan.falla.offer.
för.något.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.grundandet.av.
hjälpsystemet.har.varit.ett.steg.i.positiv.riktning..För.administrationen.av.
hjälpsystemet.svarar.mottagningscentralerna.och.yrkesövergripande.be-
dömningsgrupper.har.gjort.ett.banbrytande.arbete.för.att.hjälpa.offer.för.
människohandel..Deras.arbete.har.i.betydande.grad.försvårats.av.det.att.
stadgandena.gällande.lagen.om.hjälpsystem.är.tämligen.otydliga,.och.t.ex..
sambandet.mellan.integreringslagen.och.förvaltningslagen.har.inte.varit.
klar.för.aktörerna..Även.den.nationella.rapportören.om.människohandel.
har.i.sin.rapport.fäst.uppmärksamhet.vid.bl.a..hänvisningen.till.hjälpsys-
temet,.anhängiggörandet.av.ärendet.och.tillgången.till.rättsskydd,.tillämp-
ningsområdet.för.lagen,.sammansättningen.av.yrkesövergripande.bedöm-
ningsgrupper.och.hjälpsystemets.placeringsort,.kontrollen.av.klientskapet.
och.producerandet.av.tjänster.inom.hjälpsystemet.samt.vid.utbildningen.i.
och.utvecklandet.av.hjälpsystemet.
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Som.sin.slutsats.konstaterar.den.nationella.rapportören.om.människohan-
del.att.hjälpsystemet.har.förutsättningar.att.bli.en.hjälpinstans.som.gag-
nar.människohandelsoffer.och.på.så.sätt.också.främjar.brottsbekämpning.
och.annat.arbete.mot.människohandel,.om.1).man.medvetet.och.planen-
ligt.sänker.tröskeln.för.att.komma.in.i.hjälpsystemet,.2).man.klargör.och.
distanserar.hjälpsystemets.syfte.och.målsättningar.samt.dess.förhållande.
till.förundersökning.och.straffprocess.samt.3).om.man.stärker.människo-
handelsoffrens.rättsskydd.och.garantierna.för.ett.korrekt.administrativt.
förfarande.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.utrett.beviljande.av.
betänketider.och.uppehållstillstånd.till.människohandelsoffer.samt.identi-
fiering.av.människohandelsoffer.i.samband.med.förfarandet.i.några.utvis-
ningsfall.som.baserar.sig.på.utlänningslagen..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.konstaterar.i.sin.utredning.att.Migrationsverket.i.fråga.
om.människohandelsfall.förefaller.att.agera.utgående.från.offrets.synvinkel.
i.samband.med.beviljande.av.tillfälligt.eller.kontinuerligt.tillstånd,.när.det.
att.man.fallit.offer.för.människohandel.meddelats.som.orsak.till.vistelsen..
I.fråga.om.både.betänketider.och.uppehållstillstånd.på.grund.av.att.man.
fallit.offer.för.människohandel.har.det.beviljats.tämligen.få.sådana..Den.
nationella.rapportören.om.människohandel.anser.att.stadgandena.gällande.
utlänningslagens.s.k..offerstatus.och.betänketid.borde.ändras.så.att.män-
niskohandelsoffer.som.befinner.sig.illegalt.i.landet.skulle.våga.vända.sig.
till.myndigheterna..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.miss-
tänker.att.människohandelsoffer.inte.nödvändigtvis.alltid.identifieras.då.
de.kommer.i.kontakt.med.myndigheterna..Den.nationella.rapportören.om.
människohandel.anser.att.det.i.sådana.fall.handlar.om.en.eventuell.iden-
tifieringssituation.i.samband.med.utvisning.enligt.utlänningslagen,.när.en.
person.misstänks.för.försäljning.av.sextjänster..En.annan.central.identi-
fieringssituation.är.Dublinförfarandet,.där.det.är.fråga.om.EU-ländernas.
ömsesidiga.ansvarsfördelning.gällande.vilken.stat.som.behandlar.ifråga-
varande.persons.asylansökan..Den.nationella.rapportören.om.människo-
handel.anser.att.utlänningslagen.och.praxis.borde.ändras.och.utvecklas.för.
att.främja.identifiering.av.offer.och.hänvisning.till.hjälpsystemet.samt.för.
att.effektivisera.brottsbekämpningen..I.fråga.om.hjälpsystemet,.betänketi-
der.och.uppehållstillstånd.rekommenderar.den.nationella.rapportören.om.
människohandel:

1.. Att.man.stiftar.en.egen.lag.om.hjälpsystemet.för.människohandels-
offer,.där.man.stärker.människohandelsoffers.rättskydd.och.garan-
tierna.för.ett.korrekt.administrativt.förfarande..
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2.. Att.man.i.hjälpsystemet.inkluderar.personer.som.uppfyller.vissa.i.
expertorgan.överenskomna.indikationer.på.människohandel..

3.. Att.mottagningscentralerna.i.Uleåborg.och.Joutseno.tills.vidare.ska.
svara.för.anordnandet.av.tjänster,.men.att.man.också.i.huvudstadsre-
gionen.grundar.en.motsvarande.instans.med.uppgift.att.koordinera.
tjänster.

4.. Att.alla.personer.som.inkluderats.i.hjälpsystemet.och.som.vistas.i.
landet.utan.laglig.grund.för.uppehåll,.ska.beviljas,.om.de.så.vill,.tre.
månaders.(3.månader.eller.90.dygn).betänketid.och.att.offret.under.
denna.tid.också.ska.kunna.lämna.in.sin.ansökan.om.uppehållstill-
stånd..Både.betänketiden.och.det.första.uppehållstillståndet.ska.be-
viljas.av.Migrationsverket..

5.. Att.migrationsverket.under.den.tre.månader.långa.betänketiden.ska.
utfråga.offret.i.syfte.att.utreda.grunderna.för.den.eventuella.ansökan.
om.uppehållstillstånd.som.offret.lämnat.in..

6.. Att.det.i.samband.med.beviljande.av.uppehållstillstånd.ska.vara.vä-
sentligt.att.i.tillräcklig.grad.utreda.om.en.person.fallit.offer.för.män-
niskohandel,.varvid.inledandet.av.en.straffprocess.inte.ställs.som.en.
förutsättning.för.uppehållstillstånd..

7.. Att. kravet. på. samarbete.med. förundersökningsmyndigheter. som.
grundar.sig.på.den.s.k..offerstatusen,.liksom.kravet.på.att.avbryta.
kontakterna.till.personer.misstänkta.för.människohandelsbrott,.slo-
pas.från.utlänningslagen..Offer.ska.ändå.uppmuntras.till.samarbete.
med.myndigheter.för.att.förverkliga.straffansvaret.mot.personer.som.
gjort.sig.skyldiga.till.människohandel.och.för.att.förebygga.män-
niskohandel..Också.andra.tillståndsgrunder,.som.tillståndsgrunden.
enligt.52.§.i.utlänningslagen,.kan.användas.t.ex..i.sådana.fall.där.det.
finns.behov.för.ett.kontinuerligt.tillstånd.på.grund.av.offrets.indivi-
duella.egenskaper,.erfarenheter.eller.situationen.i.övrigt..Att.man.i.
samband.med.prövning.av.tillståndsgrunder.också.beaktar.det.even-
tuella.hot.som.familjemedlemmar.kan.utsättas.för..

8.. Att.man.grundar.ett.yrkesövergripande.expertorgan.vars.uppgift.är.
att.på.ett.allmänt.plan.styra.hjälpsystemets.arbete.(och.möjligtvis.allt.
arbete.mot.människohandel)..Organet.bör.ha.tillräckliga.befogenhe-
ter.för.att.kunna.instruera.myndigheters.arbete.

9.. Att.det.yrkesövergripande.expertorganet.ska.arbeta.under.ledning.
av.Migrationsverket.och.representeras.av.myndigheter,.medborgar-
organisationer. och. arbetsmarknadsorganisationer..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.ska.ha.ställningen.som.oberoende.
observatör.i.gruppen..
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10..Att.eventuella.människohandelsoffer.som.gripits. för.prostitution,.
däribland.massageinstitut.och.striptease-.eller.motsvarande.ställen,.
inte.ska.utvisas.på.basis.av.utlänningslagen.innan.man.individuellt.
och.tillräckligt.noggrant.har.utrett.att.fallet.inte.är.förknippat.med.
människohandel..Att.man.skriftligt.ska.informera.eventuella.män-
niskohandelsoffer.om.deras.rättigheter,.däribland.hjälpsystemet,.be-
tänketiden.och.möjligheten.till.uppehållstillstånd.samt.om.rättighe-
ten.till.ett.biträde..

11..Att.man.i.fall.s.k..Dublinfall.i.regel.avhåller.sig.från.att.utvisa.nå-
gon.i.sådana.fall.där.indikationer.på.människohandel.uppfylls..Dessa.
personers.asylansökningar.ska.tas.till.materiell.undersökning.på.ba-
sis.av.artikel.3(2).i.förordningen.om.bestämmandet.av.den.ansvariga.
staten..Detta.förfarande.ska.användas.framför.allt.i.samband.med.
minderåriga.offer.för.människohandel.

12..Att.identifierade.offer.för.människohandel.i.samband.med.det.s.k..
Dublinförfarandet.ska.hänvisas.till.hjälpsystemet.för.människohan-
delsoffer.oberoende.om.man.i.ifrågavarande.fall.kan.påbörja.en.för-
undersökning..Offren.bör.anvisas.ett.biträde,.och.biträdet.bör.ges.en.
faktisk.möjlighet.att.närvara.vid.samtal.och.förhör.med.offret..

13..Ifall.det.finns.oklarheter.om.en.asylsökandes.ålder.och.det.finns.or-
sak.att.tro.att.det.är.fråga.om.ett.barn.bör.personen.i.fråga.behandlas.
som.ett.barn.

Den.nationella.rapportören.om.människohandel.har.också.granskat.iden-
tifieringen.av.drag.som.tyder.på.människohandel.samt.tillämpningen.och.
tolkningen.av.straffbestämmelserna.gällande.människohandel.i.förunder-
sökning.och.straffprocess..Samtidigt.har.den.nationella.rapportören.om.
människohandel.strävat.efter.att.utreda.det.som.myndigheter.fått.reda.på.
gällande.läget.för.prostitutions-.och.koppleriverksamheten..Den.nationella.
rapportören.om.människohandel.har.också.strävat.efter.att.kartlägga.före-
komsten.av.arbetsrelaterad.människohandel.och.därmed.förknippat.utnytt-
jande.i.Finland..Utgående.från.sitt.material.anser.den.nationella.rapportö-
ren.om.människohandel.det.som.osannolikt.att.människohandeln.i.Finland.
skulle.vara.ett.så.marginellt.fenomen.som.man.på.basis.av.antalet.förunder-
sökningar,.åtalsprövningar.och.domstolsutslag.kunde.anta..Fram.till.slutet.
av.år.2009.hade.inalles.fyra.fall.av.människohandel.(åtal.för.människo-
handel).framskridit.till.rättslig.behandling,.av.vilka.tre.gällde.sexuellt.och.
ett.arbetsrelaterat.utnyttjande..På.basis.av.sitt.material.tror.den.nationella.
rapportören.om.människohandel.att.man.inte.kan.identifiera.drag.som.tyder.
på.människohandel.och.inte.skilja.den.från.dess.närbesläktade.brott,.såsom.
koppleri.och.ockerliknande.diskriminering.i.arbetslivet..Delvis.kan.proble-
men.med.identifiering.bero.på.att.bestämmelserna.om.människohandel.är.
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så.komplicerade.och.att.de.och.deras.närbesläktade.brott.överlappar.varan-
dra,.men.en.del.är.en.följd.av.ett.begränsande.och.med.de.internationella.
definitionerna.på.människohandel.oförenligt.sätt.att.förstå.människohandel.
i.samband.med.förundersökning.och.domstolar..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.poängterar.att.identifiering.av.människohandelsoffer.
är.en.förutsättning.för.tillgodoseendet.av.offrens.rättigheter..En.tillbörlig.
identifiering.av.offer.främjar.också.brottsbekämpning.och.förebyggande.
av.människohandel..Den.nationella.rapportören.om.människohandel.anser.
att.polisens.och.arbetarskyddsförvaltningens.beredskap.verkar.otillräcklig.
med.tanke.på.fenomenets.omfattning.och.allvar,.och.att.alla.instansers.kun-
nande.i.frågor.gällande.människohandel.inte.ännu.är.på.en.tillräcklig.nivå..
Den.nationella.rapportören.om.människohandel.rekommenderar:.

1.. Att.straffbestämmelsernas.överlappande.funktioner.gällande.kopp-
leri.och.människohandel.ska.undanröjas.genom.att.ändra.på.para-
graferna.om.koppleri..Detta.kan.förverkligas.genom.att.från.para-
graferna.om.koppleri.stryka.sådana.rekvisitfaktorer.som.tyder.på.
påtryckning.eller.tvång.gällande.människohandel..

2.. Att.de.som.blivit.föremål.för.grovt.koppleri.ska.beviljas.ställning.
som.målsägande.i.samband.med.förundersökningen.och.straffpro-
cessen.och.att.hänvisningen.av.dem.till.hjälpsystemet.för.människo-
handelsoffer.effektiviseras.genom.att.skriftligt.informera.dem.om.
hjälpsystemet.samt.om.möjligheten.till.betänketid.och.uppehållstill-
stånd.i.situationer.där.man.möter.dem..Vid.grova.koppleribrott.utses.
målsäganden.ett.biträde.i.straffprocessen.

3.. Att.en.utbildad.och.specialiserad.enhet.grundas.för.att.utföra.för-
undersökning.gällande.människohandelsbrott..Enheten.ska.satsa.på.
avslöjande.verksamhet..

4.. Att.man. noggrannare. bedömer. den. gällande. lagstiftningen. i. sin.
helhet. och. dess. tillräcklighet. för. att. förebygga.människohandel.
och.identifiera.offer.och.tillgodose.deras.rättigheter.utifrån.offrets.
synvinkel. i. samarbete.med. arbetsmarknadsorganisationerna. och.
arbetarskyddsförvaltningen..

5.. Att. förundersökningsmyndigheter,.åklagare.och.arbetarskyddsin-
spektörer.ges.utbildning.om.människohandel.för.att.främja.identi-
fieringen.av.offer.och.deras.hänvisning.till.hjälpsystemet.och.för.att.
intensifiera.brottsbekämpningen..

6.. Att. både. förhandsbevakning. och. efterhandsbevakning. ska. ske. i.
tillräcklig.utsträckning.för.att.trygga.utländska.arbetstagares.rätts-
skydd,.och.att.denna.bevakning.ges.resurser..Att.man.i.samband.
med.dessa.bevakningssituationer.skriftligt.informerar.om.den.fin-
ländska.arbetslagstiftningen.och.arbetstagares.rättigheter..Att.man.



169

också.skriftligt.informerar.om.människohandel.och.de.rättigheter.
människohandelns.offer.har.för.att.intensifiera.identifieringen..

7.. Att.man.utnämner.nyckelåklagare.för.att.väcka.åtal.för.människo-
handelsbrott.och.att.man.systematiskt.använder.dessa.nyckelåklagare.
i.fall.som.tyder.på.människohandel..Att.man.i.början.av.undersök-
ningen.intensifierar.samarbetet.mellan.förundersökningsmyndighe-
ter.och.åklagare..

8.. Att.man.ytterligare.intensifierar.myndighetssamarbetet.mellan.ar-
betarskyddsförvaltningen,.polisen.och.skatteförvaltningen. för.att.
identifiera.arbetsrelaterad.människohandel.och.därmed.förknippat.
utnyttjande..

9.. Att.man.avhåller.sig.från.att.utvisa.utländska.arbetstagare.som.vistas.
olagligt.i.landet.och.arbetar.utan.tillstånd,.tills.man.individuellt.och.
tillräckligt.noggrant.har.utrett.att.fallet.inte.är.förknippat.med.män-
niskohandel.eller.därtill.hörande.utnyttjande.av.arbetskraft..Att.man.
informerar.eventuella.offer.för.människohandel.om.deras.rättighe-
ter,.inklusive.hjälpsystemet,.samt.om.möjligheten.till.betänketid.och.
uppehållstillstånd..

10..Att.man.skriftligt.redan.i.ursprungslandet.informerar.utlänningar.
som.är.på.väg.till.Finland.för.att.arbeta.om.den.finländska.arbets-
lagstiftningen.och.arbetstagares.rättigheter.samt.om.människohan-
delsoffers.rättigheter..Att.personalen.vid.de.finländska.beskickning-
arna. i. utlandet.mera. systematiskt. än. idag. ska.ges.utbildning.om.
människohandel..

11..Att.man.i.lagstiftningsarbetet.gällande.utnyttjandebrott.och.i.till-
lämpningen.av.bestämmelserna.bättre.än.idag.ska.beakta.männis-
kohandels-.och.kopplerioffrens.rättigheter.som.målsägande.i.brott,.
medräknat.skadeståndsmöjligheten..

12..Att.man.i.samband.med.rättegångsarrangemang.bättre.än.idag.beak-
tar.skyddsbehovet.för.målsägande.i.människohandels-.och.koppleri-
brott.och.att.man.strävar.efter.att.minska.de.negativa.konsekvenser.
som.rättegångar.eventuellt.har.på.målsägandes.välbefinnande.bl.a..
genom.att.använda.säkerhetssalar..Att.man.i.domstolar.även.annars.
aktivt.strävar.efter.att.förebygga.att.målsägande.i.människohandels-
brott.ytterligare.traumatiseras.

13..Att.domare.och.annan.domstolspersonal.mera.systematiskt.än.idag.
ska.ges.utbildning.om.människohandel.och.människohandelsoffers.
rättigheter.

14..Att.man.påskyndar.förbättringen.av.metoderna.att.skydda.vittnen.

Den.nationella.människohandelsrapportörens. befogenheter. och.uppgif-
ter.är.omfattande..Till.befogenheten.hör.förutom.människohandel.också.
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fenomen. förknippade.med.människohandel..Detta. är. befogat. redan. på.
grund.av.de.definitionsmässiga.oklarheterna..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.övervakar.och.främjar.arbetet.mot.människohandel.på.
olika.sätt..Den.årliga.rapporten.är.den.väsentligaste.åtgärden,.men.mellan.
publiceringen.av.rapporterna.strävar.den.nationella.rapportören.om.män-
niskohandel.efter.att.påverka.arbetet.mot.människohandel.bl.a..med.direk-
tiv,.rekommendationer,.utlåtanden.och.råd.samt.genom.att.samarbeta.med.
både.inhemska.och.utländska.aktörer...Under.sitt.första.verksamhetsår.har.
den.nationella.rapportören.om.människohandel.märkt.att.de.av.inrikesmi-
nisteriet.reserverade.ekonomiska.och.personalresurserna.är.otillräckliga.i.
fråga.om.uppgifternas.natur.och.omfattning..Den.nationella.rapportören.
om.människohandel.hoppas.få.högre.anslag.samt.en.möjlighet.att.årligen.
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