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PROGRAM
8.30 – 9.00 Registrering och kaffe
9.00 – 9.15
Moderator: Venla Roth, överinspektör, Diskriminergingsombudsmannens byrå, Finland
Öppning av konferensen
Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä, Finlands nationella rapportör om människohandel

9.15 – 11.00 Barn som offer för människohandel
Moderator: Terhi Tafari, inspektör, Hjälpsystemet för människohandelns offer, Finland
Nya former av människohandel i dagens Europa
Rudolf Christoffersen, åklagare, Eurojust, Holland/Norge
Hurudan nya former av människohandel uppdagas i Norden och Europa? Hur utnyttjas barn via internet? Hur ska utredning
och rättsprocessen skötas, när det sexuella utnyttjandet av barnet sker på nätet i ett land och utnyttjandet sker i många olika
länder?
Barn, flyktingar och människohandel
Märta Johansson, universitetslektor,
docent i rättsvetenskap, Örebro universitet, Sverige
Lisa Green, samordnare mot människohandel Region Syd,
Malmö, Sverige
Sverige har år 2015 publicerat en kartläggning om människohandel med barn i Sverige. Märta Johansson presenterar hur barn
som är offer för människohandel utnyttjas och hur fallen när de upptäckts i Sverige har hanterats. Vilka har de rättsprocessliga
utmaningarna varit?
Lisa Green ger en presentation om det konkreta arbetet med flyktingbarn i Malmö. Finns det en koppling till människohandel och
hur har fallen uppdagats?

11.00 – 11.15 Människohandel idag – utmaningar och lösningar
Paula Risikko, inrikesminister, inrikesministeriet, Finland

11.15 – 11.45 Kaffepaus
11.45 – 12.45 Utmaningar i rättsprocessen
Moderator: Helle Just Krag, advokaturchef, Københavns Politi, Danmark
Identifiering av offer för människohandel
Jette Malberg, senioranklager, Rigsadvokaten, Danmark
Anders Morville, politiassistent, TFI – Task Force Inbrud, Nordsjællands Politi, Danmark
Nya former av människohandel är till exempel att kvinnor och män utnyttjas genom att tvinga dem till att utföra kriminella handlingar som att köpa mobiltelefoner, ta kvicklån, ansöka om bankkreditkort, för sexuellt utnyttjande och tvångsarbete. Hur utnyttjas män, till vad används kvinnor och varför blir barn offer för människohandel? I september 2015 startade i Danmark en rättegång om Operation Hvepsebo. Jette Malberg, huvudåklagare på Operation Hvepsebo, och Anders Morville som arbetat med polisutredningen presenterar arbetet med utredningen och rättsprocessen.

12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.15 Människohandel och utmaningar i polisutredningar
Olafur Helgi Kjartansson, polischef, Suðurnes polisdistrikt, Island
Island är också ett land som är utsatt för människohandel. Vilka utmaningar möter polisen i Island idag i processen vid utredningar av olika former av människohandel? Hur utnyttjas kvinnor och män i människohandel? Varför är människohandel för sexuella ändamål en jämställdhetsfråga?

14.15 – 15.15 Kvinnor och män som offer för människohandel
Moderator: Mikko Sipilä, häradsåklagare, åklagarämbetet i Östra Nyland, Finland
Psykiska konsekvenser av sexuellt utnyttjande och rättsprocessen
Maija Koskenoja, överinspektör, Diskrimineringsombudsmannens byrå, Finland
Vilka metoder använder förövaren för att få makt över sina offer? Vilka är de psykiska konsekvenserna av människohandeln och
det sexuella utnytjandet? Hur påverkar detta bevisföringen, bedömningen av bevisen och eventuella skadestånd i brottsprocessen?
Maija Koskenoja presenterar ett fall med en modellagentur i Finland samt utredningens och rättsprocessens utmaningar och lösningar. I presentationen inkluderas även ett köns- och jämställdhetsperspektiv.
Får offren – både kvinnor och män - den hjälp de behöver?
Leila Langdalen Sbai, informationsrådgivare, ROSA, Krisecenter, Oslo, Norge
Kristin Berntsen, teamledare på Mottak, Oslo krisecenter, Norge
ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse, och erbjuder myndigheter, frivilliga organisationer och advokater vägledning och hjälp. ROSA arbetar också med privatpersoner, som hamnat i kontakt med människohandel. Leila Langdalen Sbai och Kristin Berntsen ger en presentation om vilken hjälp offren, både kvinnor och män kan få när de kontaktar ROSA
och Mottak på Oslo krisesenter.

15.15 – 16.30 Paneldebatt
Hur kan Norden samarbeta i insatsen mot människohandel?
Vad kan aktörerna som arbetar mot människohandel lära sig av varandra? Hur kan man bäst utbyta erfarenheter, arbetsmetoder
och kunskap? Hur kunde samarbetet i gränsöverskridande utredningar se ut i praktiken?
Moderator för panelen:
Eva Biaudet, riksdagsledamot, Riksdagen, Finland
Paneldeltagare:
Anna Katrine Krag Madsen, analytiker, Københavns Vestegns Politi, Danmark
Malene Muusholm, teamleder, Reden København/Reden International, Danmark
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, åklagare, Reykjavik polis, Island
Kenneth Eriksson, överkonstapel, Helsingfors polisstation, Finland
Laura Sairanen, häradsåklagare, Riksåklagaren, Finland
Thor Martin Elton, politiførstebetjent, Oslo polisdistrikt, Norge

16.30 – 18.00 Mottagning
Konferensen avslutas med en mottagning för deltagarna, där det bjuds på förfriskningar och tapas.

