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Bekämpa människohandel
Rumänien är det land i Europa
där flest tjejer rekryteras för
människohandel. Flera av dem
hamnar i Sverige. Tillsammans
med vår samarbetspartner
Valoare Plus skickar vi informationsteam till skolor för att
undervisa om människohandel
och hur man undviker att luras
in i det.

Enligt FN beräknas drygt 40 miljoner
människor vara offer för människohandel.
Det handlar om brottslig verksamhet så
det är svårt att veta hur omfattande
problemet är. Människor säljs likt handelsvaror, hålls inlåsta och utnyttjas för att
generera pengar. Branschen är en av de
mest lönsamma kriminella verksamheterna i Europa.
En stor del av offren som finns i Sverige
kommer från Rumänien. Tillsammans med
er kan vi förhindra att ungdomar hamnar
i människohandlarnas händer. Tillsammans kan vi rädda liv.

Ungdomar får höra sanningen om människohandel
Rumänien är ett av de länder i EU som
drabbats hårdast av människohandel för
sexuella ändamål. Med falska löften om
ett bättre liv rekryteras främst unga tjejer
som saknar utbildning och inte ser någon
framtid i sitt eget land.
Sedan fyra år tillbaka samverkar SAM med
den lokala organisationen Valoare Plus
i projektet Stay Free. Hittills har vi främst
arbetat i regionen Bacău i norra Rumänien,
ett av Rumäniens och också Europas fattigaste områden.
Uppbackade av den rumänska myndigheten National Agency Against Human
Trafficking, har vi tränat och utrustat
volontärer och lärare att bekämpa människohandel där de finns. Temadagar och
workshops har anordnats på högstadie-

och gymnasieskolor där våra medarbetare
undervisat om vad människohandel är.
Det handlar om att ge ungdomar kunskap
om hur man undviker att hamna i klorna
på en människohandlare. Hur ser riskerna
ut? Vart vänder jag mig om jag själv eller
någon annan är på väg att råka illa ut?
Efter att ha sett mycket goda resultat i
Bacău utvidgar vi nu arbetet till ytterligare
tre regioner: Vaslui, Botosani och Teleorman,
som alla har liknande problematik som
Bacău. Vi ser här hög arbetslöshet, fattigdom, stora klyftor mellan några få rika och
den övriga befolkningen som lever i fattigdom. Gemensamt för de olika regionerna
är också ett utbrett alkoholmissbruk och
att kvinnor har en mycket låg status.

Levnadsförhållandena i Rumänien är i allmänhet
sämre än i de flesta andra europeiska länder. En
särskilt utsatt grupp är den stora romska minoriteten. Deras usla levnadsförhållanden har efter
landets EU-inträde 2007 drivit tiotusentals romer
till andra EU-länder där de försöker försörja sig på
säsongsarbeten eller tiggeri.1 Enligt en rapport från
Europarådet ökade handeln med barn i Rumänien
under åren 2011–2015, och man identifierade då
4 622 minderåriga som rövats bort. Drygt hälften av
offren hade sålts för att utnyttjas sexuellt. Mest utsatta är enligt rapporten romska barn och migranter.
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DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.
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