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Amit är 22 år och har jobbat på ett stort svenskt bygge. På 

byggets verkliga bakgård - i en barack med plywoodväggar 

och plåttak - bodde Amit och sex andra män på ett fåtal 

kvadratmeter. Utan isolering och element var det svinkallt. De 

fick ligga tätt ihop på en madrass när de skulle sova, deras 

kroppar alstrade gemensamt tillräckligt med värme för att de 

inte skulle frysa ihjäl i den svenska vinternatten. Flera av dem 

ådrog sig dock svåra förfrysningsskador på både fingrar och 

tår. Det här är en berättelse om en ung man som tillslut 

vågade vittna om sin utsatthet för polisen men som därefter 

levt under dödshot och har blivit ”svartlistad” hos andra 

arbetsgivare.





Hon är 56 år och har så klart ett namn men hon finns 

inte i något register. Ingenstans går hon att finna som 

existerande i Sverige idag. Ändå existerar hon här, hon 

lever i Sverige. Hon bor i en skrubb, en klädkammare 

utan fönster, utanför Göteborg hemma hos en kvinna i 

60-årsåldern. Men skrubben är snarast ett fängelse 

utan galler eftersom hon bara får lämna den 

undantagsvis. Det här är en berättelse om Zahra, den 

osynliga hemtjänstkvinnan.





En humanitär katastrof
Som går oss obemärkt förbi 



Frälsningsarméns arbete mot människohandel 

• Förebyggande med 
information, påverkan 
och utbildning. 

• Praktiskt genom att ge 
direkt stöd, boende och 
rehabilitering till utsatta 
och deras familjer. 

• Återintegrerande
tillsammans med 
myndigheter och andra 
frivilligorganisationer för 
att hjälpa personer som 
utsatts att återgå till 
livet.

Mer än

400 
personer 

identifierades 
2021 





Särskilt sårbara riskgrupper 

Människor i hemlöshet 

EU-migranter 

Flyktingar, papperslösa och asylsökande 

Våldsutsatta kvinnor 

Barn, unga, LVU-placerade och 
ensamkommande 

Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, 

Ekonomisk utsatthet 



Särskilda rättigheter för 
potentiella människohandelsoffer

Rätt till skydd och stöd enligt Europarådets konvention 

✓lämplig och säker bostad
✓materiellt understöd
✓nödvändig sjukvård
✓psykologiskt stöd
✓juridisk rådgivning och informaion
✓översättning och tolkning



Safe Havens arbetsmodell 

• Legal buddy systemet 

• Brottsbyrån och Asylbyrån 

• Tid och tillit 

• Samarbete med andra NGOs och myndigheter 

• Påverkansarbete 

• Drop-in varje onsdag 15-18 



Vägar vidare från Safe Havens

• Vidare skyddsnät / nätverk av stöd i Sverige

• Uppehållstillstånd / internationellt skydd

• Straffrättslig process

• Återvändande till hemland / annan plats





Grundutbildning om människohandel 
manniskohandel@fralsningsarmen.se
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Kontaktuppgifter 

Telefon 073-920 68 17 

Mejl: safehavens@fralsningsarmen.se
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