MÄNNISKOHANDEL
HUR KAN MAN MER EFFEKTIVT BEKÄMPA
MÄNNISKOHANDEL INOM SEXUELLT UTNYTTJANDE?
Den nationella rapportören om människohandel överlämnar sin andra omfattande rapport till
riksdagen den 10.9.2014.
I rapporten fästs särskilt uppmärksamhet vid den människohandel som är relaterad till
sexuellt utnyttjande, samt vid de utmaningar som finns gällande identifiering av
människohandel i samband med brottsbekämpning.
Enligt rapporten identifieras offer för människohandel inom prostitution och annat sexuellt
utnyttjande dåligt i Finland. Offren för människohandel får inte den hjälp och det skydd de
behöver. Det finns fortfarande utmaningar man inte hittat lösningar till då gällande
bekämpning och förebyggande av människohandelsbrott relaterade till sexuellt utnyttjande.
Den nationella rapportören om människohandel och Människorättscentret arrangerar ett
utbildningsseminarium med syftet att diskutera metoder för effektivare bekämpning och
förebyggande av människohandel relaterat till sexuellt utnyttjande.
Ämnet behandlas bland annat genom exempel från brottsbekämpningsmyndigheterna i de
nordiska länderna. Dessutom behandlas psykiska följder hos offer för människohandel
relaterad till sexuellt utnyttjande, samt hur dessa psykiska följder tas i beaktande i
brottsprocessen.
Seminariet är öppet för alla. Seminariet erbjuder simultantolkning till finska och
svenska.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 30.8.2014. Seminariet tar max 120 deltagare.
anmälningslänk: http://trafficking2014.eventbrite.com

Mer information: https://ihmisoikeuskeskus-fi.directo.fi/tilaisuudet/11-9-2014-ihmiskauppaja-sen-tor/11-9-2014-manniskohandel-seminar/

MÄNNISKOHANDEL
HUR KAN MAN MER EFFEKTIVT BEKÄMPA
MÄNNISKOHANDEL INOM SEXUELLT UTNYTTJANDE?

Tid: 11.9.2014, kl. 8.30 - 17.45
Plats: Riksdagens tillbyggnad (Lilla Parlamentet) auditoriet, Arkadiagatan 3, Helsingfors

Program

8.30-9.00

KAFFE

9.00-9.30

Seminariet öppnas
– Människorättscentrets direktör (tbc)
– Minoritetsombudsman Eva Biaudet

9.30-9.45

Brottsbekämpning som en del av arbetet mot människohandel
– Statsåklagare Matti Nissinen

9.45-10.15

Den nationella rapportören om människohandels rapport 2014
– Överinspektör Venla Roth

10.15-10.30

Kommentar: Åtgärderna mot sexuellt utnyttjande och
människohandel
– Specialsakkunnig Veli-Pekka Rautava

10.30-11.45

Undersökning av människohandelsbrott, exempel från Norge
– Statsåklagare Rudolf Christoffersen

11.45-13.00

LUNCH (på egen bekostnad)

13.00-14.15

Undersökning av människohandelsbrott, exempel från Sverige
– Polisinspektör Ewa Carlenfors och Analytiker/Samordnare
Cecilia Holmqvist
– Åklagare Eva Wintzell

14.15-15.15

Dynamiken i sexuellt utnyttjande och de psykiska följderna av
sexuellt utnyttjande
– Rättspsykiater Martti Korpela

15.15-15.45

KAFFE

15.45-16.45

Kommentarer
– Sambandsmän för Finska Gränsbevakningväsendet, Nigeria
Mikko Oksanen
– Kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson
– Ledande häradsåklagare Eija Velitski
– Jurist Maija Koskenoja

16.45-17.00

Stöd i förundersökningen av hjälpsystemet för människohandel
– Överinspektör Katri Lyijynen

17.00-17.30

Diskussion

17.30-17.45

Avslutande ord
– Överinspektör Venla Roth

