
Europeiska migrationsnätverket: 

Finland utreder offer för människohandel på förhand 

Ett offer för människohandel förblir ofta oidentifierat i det skede när man redan håller på att avlägsna en 

person som ansökt om internationellt skydd ur landet. Finland ligger dock på en god nivå i en internationell 

jämförelse. 

I Europa och Finland har offer för människohandel störst risk att förbli oidentifierade i fall av påtvingat 

återvändande och Dublin-fall, konstateras i syntesrapporten Identifiering av offer för människohandel i asyl- 

och avvisningsprocesser som publicerats av Europeiska migrationsnätverket EMN. Det är dock svårt att 

påvisa problemets omfattning med statistiska metoder eftersom rapporten visar att statistiken i olika 

länder är oenhetlig och bristfällig. 

Målet med undersökningen var att utreda huruvida eventuella offer för människohandel upptäcks och 

identifieras i de europeiska länderna. Undersökningen gällde både sökande av internationellt skydd och 

personer som förvägrats skydd genom avslående beslut och som förordnats påtvingat återvändande. 

Påtvingat återvändande innebär att en asylsökande fått avslående beslut på en ansökan om internationellt 

skydd och skickas mot sin vilja tillbaka till avgångslandet.  

Föregripande utredning av offer räcker inte alltid till 

I en internationell jämförelse har Finland en fördel genom att människohandel är ett känt fenomen hos oss. 

Myndigheterna kan vänta sig att det finns offer för människohandel bland asylsökande och utför 

föregripande utredning av dem.  

- Utredningen skulle dock kunna vara aktivare även i det skedet då man redan utfärdat ett avslående 

beslut och ämnar avlägsna sökanden ur landet. Detta är fallet exempelvis i Tjeckien och Slovakien, 

säger överinspektör Berit Kiuru från EMN. 

Finlands nationella rapportör om människohandel är Minoritetsombudsmannen, som under innevarande år 

också börjar övervaka återvändandet av utlänningar. 

- Offer för människohandel talar ofta först när de är absolut tvungna att göra det eftersom de ofta 

fruktar både sina utnyttjare och myndigheterna. Därför borde man också försöka identifiera offer 

även i anslutning till påtvingat återvändande, bekräftar överinspektör Venla Roth från 

Minoritetsombudsmannens byrå. 

Identifieringen av offer försvåras särskilt av den så kallade Dublinprocessen, där till och med 

ensamkommande barn returneras till det EU-land där de först ansökte om asyl. När ett offer för 

människohandel ansöker om internationellt skydd i Finland, har han eller hon ofta blivit offer på annat håll. 

- Internationella förpliktelser ålägger Finland skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna för 

alla människor som identifierats som offer för människohandel, även de som omfattas av påtvingat 

återvändande. Även i Finland behövs fortfarande insatser för att förhindra dessa fall, säger Roth. 

Förläggningarna och medborgarorganisationerna stödjer arbetet 

I Finland skulle man också kunna ta hjälp av personalen vid förläggningarna för att identifiera offer för 

människohandel.  

- Offret tillbringar ofta mycket tid med förläggningens personal, vårdpersonal, psykolog eller 

socialarbetare. Offren kan utveckla en förtroendefull relation med dessa personer, berättar Kiuru. 



Förläggningen i Joutseno, som ansvarar för systemet för att hjälpa offer för människohandel i Finland, har 

medverkat i ett projekt för att göra människohandel känt vid förläggningarna. Projektet finansieras av 

Europeiska flyktingfonden. Personalen har utbildats bland annat att identifiera offer för människohandel 

och leda dem till hjälpsystemet.  

- Från förläggningarna leds fler och fler asylsökande som eventuellt blivit offer för människohandel 

till hjälpsystemet, berättar överinspektör Katri Lyijynen vid förläggningen i Joutseno om projektets 

resultat. 

Inspiration till en modell för samarbete mellan medborgarorganisationer och förläggningarna kan hämtas 

från Frankrike. I syntesrapporten nämns att en lokal organisation för mottagning av asylsökande ingått 

avtal med medborgarorganisationen Association Foyer Jorbalan (AFJ). En psykolog som arbetar vid AFJ 

utreder personer som bor i förläggningen för att identifiera offer för människohandel bland dem.  

- Genom samarbetet har också personalen vid förläggningen lärt sig att identifiera offer och 

kommunicera bättre med dem, berättar Kiuru om resultaten. 

Barn får lida av människohandelns följder 

Ett minderårigt barn kan hamna i en skyddslös ställning när en förälder som utsatts för människohandel 

söker internationellt skydd. 

Föräldern kan vara i ett mycket dåligt psykiskt skick, och då har han eller hon dålig förmåga att trygga 

barnets ställning. Enligt överinspektör Venla Roth ska man i dessa fall särskilt måna om barnets bästa och 

förhindra att föräldern blir offer på nytt. 

- Till Finland kommer bland annat nigerianska kvinnor som är gravida när de söker internationellt 

skydd. Man måste överväga huruvida de kan sändas tillbaka till ett land där barnets förälder blivit 

utnyttjad, säger Roth. 

Syntesrapporten bygger på resultat som har presenterats i 24 nationella rapporter och som sammanställts i 

samarbete med Europeiska kommissionen, EMN-kontaktpunkterna och EMN:s serviceleverantör.  

Människohandel betraktas som modern slavhandel. Den är en grov kränkning av de grundläggande 

rättigheterna och en allvarlig form av brottslighet.  EU erkänner behovet att upptäcka och identifiera 

personer som utsatts för människohandel och att hjälpa, stöda och skydda dem. Dessutom uppmanade EU 

nyligen medlemsländerna att genom lagstiftning öka sin beredskap att identifiera offer för 

människohandel. 

Du kan ta del av syntesrapporten Identifiering av offer för människohandel i asyl- och avvisningsprocesser 

via länken: http://www.emn.fi/files/959/EMN_ihmiskauppasynteesi2014_final.pdf (på finska) 

 

Mer information och mediekontakter: 

Överinspektör Berit Kiuru, Europeiska migrationsnätverket, Migrationsverket, tfn 0295 419 226, e-post: 

berit.kiuru@migri.fi 

Överinspektör Venla Roth, Minoritetsombudsmannens byrå, tfn 071 878 8667, venla.roth@ofm.fi 

Direktör Jari Kähkönen, Hjälpsystemet för offer för människohandel, Joutseno förläggning, tfn 02954 

63210, jari.kahkonen@intermin.fi 

Mari Kuusinen, OS/G Viestintä, tfn 040 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi 
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Vad är EMN? 

 

Europeiska migrationsnätverkets (European Migration Network, EMN) finska kontaktpunkt är 
Migrationsverket. Motsvarande kontaktpunkter finns i alla EU-länder samt Norge, som också 
deltar i nätverkets verksamhet. Nätverkets ordförande är EU-kommissionen. 

 

Nätverkets uppgift är att producera aktuell, opartisk, tillförlitlig och jämförbar information om 
invandrings- och asylfrågor för att stödja planeringen av politiken inom Europeiska unionen. 
Informationen ges till politikerna och myndigheterna men även till allmänheten. 

 

Viktig information som EMN tar fram är de årliga rapporterna om utvecklingen av 
migrationspolitiken i EU-medlemsländerna och EU-organen samt olika temaundersökningar om 
aktuella migrationsfrågor. 

 

Finlands egna EMN-webbsidor finns på: www.emn.fi. 

 

 

http://www.emn.fi/

