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Nationella samordningen mot
prostitution och människohandel

TILL DIG SOM ÄR
BARN PÅ FLYKT
DU ÄR ETT BARN I SVERIGE OM DU ÄR UNDER 18 ÅR

I Sverige får ingen göra barn illa.
Men det finns de som gör det ändå.
• Det finns de som låtsas att de är snälla. För att lura barn att följa med

dem. De kan säga att de ska hjälpa till med mat, kläder eller någonstans
att sova. Sedan får de barn att göra saker som barnet inte vill.

• Om en person utnyttjar ett barn för att tjäna pengar kan det vara ett

brott som kallas människohandel eller exploatering.

• Det är inte ditt fel om det händer dig. Ingen får övertala eller tvinga

dig att göra något du inte vill! Du gör inget brottsligt.

Några
viktiga
råd!

Följ inte med eller gå
hem till en person du eller
din familj inte känner.

Viktigt att veta!
I Sverige är det olagligt att
köpa sex. Det är också olagligt att be barn ta bilder där
de är lättklädda eller nakna.
Det är personen som köper
sex eller bilder som begår
ett brott. Det betyder att du
inte begår ett brott i Sverige
om du tar emot pengar eller
annat för att ha sex.

Lämna inte någon av dina
saker så som telefon, pass eller
id-kort till någon du inte känner.

Du kan vara utsatt för människohandel om du upplever att:
• Någon säger att du är skyldig pengar för att de hjälpt dig komma till Sverige eller för att du får någonstans att sova eller mat.
• Någon bestämmer att du ska arbeta och tar dina pengar.
• Någon bestämmer att du ska ta betalt för att göra saker med din kropp som du inte vill så som sex, pussar och kramar.
• Någon hotar, skrämmer, slår eller sparkar dig för att få dig att göra saker du inte vill.
• Någon säger att de ska göra dina föräldrar eller syskon eller vänner illa om du inte gör som de säger.
• Någon säger att du ska ljuga för polisen och andra vuxna.
• Någon tar ditt pass eller id-kort, din telefon eller dina saker för att kunna bestämma över dig.
• Någon kontrollerar vad du får göra och bestämmer vilka du får träffa och prata med.

Berätta för en vuxen du litar på om någon gör dig illa.
Du har rätt att berätta. Du är inte ensam.

Berätta alltid för dina föräldrar eller
boendepersonal, dina syskon eller en vän
vart du ska åka eller hos vem du ska sova.

Om någon du inte känner kontaktar dig på nätet
eller via en chatt och ber dig göra något som du inte vill
– stäng av datorn och berätta för någon som du litar på.

DET FINNS HJÄLP OCH STÖD ATT FÅ
Polisen – telefon 112

Röda korset

Prata med polisen om någon hotar dig och tvingar dig göra något du
inte vill. Det är polisen som utreder brott. Det finns särskilda poliser
som pratar med barn och unga.

www.rkuf.se/fa-hjalp/jourhavande-kompis
Här kan du chatta om du behöver prata med någon. Chatten är öppen
måndag-torsdag kl. 18-21 , lördag-söndag kl. 14-17.

Socialtjänsten – telefon 112

ECPAT – telefon 020-112 100

I varje kommun finns det en socialtjänst. De hjälper barn och unga som
behöver stöd och skydd. Du kan ringa 112 och säga att du vill prata
med socialtjänsten. Läs mer på www.kollpasoc.se. Där finns också
telefonnummer och adress till socialtjänsten i din kommun.

www.dittecpat.se Hit kan du ringa, chatta eller maila måndag- torsdag
17-22 och fredag 15-20. Det går bra att vara anonym och det kostar
inget att ringa.

BRIS – telefon 116-111
Hit kan du som är upp till 18 år ringa. Du kan också mejla eller chatta
med dem. Läs mer på www.bris.se

Rädda barnen – telefon 0200-778820

Brottsofferjouren – telefon 116 006
Hit kan du ringa och du blivit utsatt för ett
brott, eller sett ett brott. Du kan ringa
måndag-fredag 9:00-19:00. Du kan också
mejla fraga@boj.se. Du kan också chatta
på deras hemsida brottsofferjouren.se

Hit kan du som är upp till 18 år och ny i Sverige ringa. De svarar på
flera språk.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter: www.minarattigheter.se • www.youmo.se
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Du har
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berätta.
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