MOTION
Vänersborg 2019-03-04

Motion angående ett tydligare och utvecklat regionarbete
för att motverka människohandel
Bakgrund:

I Västra Götalandsregionen finns Sveriges enda regionala plan för mänskliga
rättigheter: För varje människa.
Enligt planen ska till exempel alla förtroendevalda, chefer och medarbetare i VGR ha
god kännedom om de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen för mänskliga
rättigheter är ett viktigt steg för att samla åtgärder som bidrar till att VGR närmar sig
sin vision om det goda livet – för varje människa.
I planen för mänskliga rättigheter ingår 12 mål:
1. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2. Stärkta rättigheter för barn och unga
3. Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld
4. Stärkt hbtq-kompetens
5. Förståelse och egenmakt för patienter i vårdmötet
6. Systematisk dialog med invånarna
7. Vidgat deltagande i kulturlivet
8. Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser
9. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag
10. Nollvision för användning av tvångsåtgärder
11. Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor
12. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna
För att nå dessa mål är kontakten med den sociala ekonomin och olika
intresseföreningar det allra viktigaste redskapet. Genom kontakten med föreningar sker
kunskapsöverföring samt förståelse för olika människors behov och förutsättningar. I
Beredningen för mänskliga rättigheter sker kontinuerlig kontakt med olika föreningar
samlade i olika samråd:
•

Samråd nationella minoriteter

•

Samråd funktionshinder

•

Samråd hbtq

•

Samråd mänskliga rättigheter

•

Samråd barnrätt

Allt detta är fantastiskt bra och vi ska i Västra Götalandsregionen vara stolta över det
arbete som sker med diplomeringar, utbildningar, samråd och stipendier. Men i vårt
nätverk, som är format för att stärka och lyfta individer i Västra Götaland, finns det
fortfarande människor som faller igenom och som inte fångas upp. Vårt nät måste bli
mer finmaskigt.
Rapporter talar om att människohandel och trafficking ökar. Det handlar om
människohandel för så väl arbetskraft, organhandel och tiggeri som sexhandel. Vi har
inte fullgoda kunskaper om vad det handlar om eller hur vi ska stävja förekomsten. Det
vi vet är att vi har mycket mer att lära.
För att kunna förebygga människohandel och för att vi ska kunna stötta dem som
hamnat i människohandlarnas händer måste Västra Götalandsregionen gå in mer aktivt
i det arbetet. Idag är inte VGR en aktiv part hos Jämställdhetsmyndigheten och NMT
(Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel). Vi har inget strukturerat
samarbete med de föreningar som arbetar med dessa grupper. Vi har heller inget
strukturerat sätt att förmedla den kunskap som föreningar, organisationer och
myndigheter har gällande människohandel. Därför är det av stor vikt att Västra
Götalandsregionen på systematisk nivå stöttar arbetet mot människohandel.
Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta
att

Västra Götalandsregionen tar initiativ till att bjuda in föreningar som
arbetar med människohandel i regionens nätverksarbete

att

Västra Götalandsregionen undersöker möjligheter kring utbildning för
att öka kunskapen om människohandel

att

Västra Götalandsregionen i kommande plan för mänskliga rättigheter
även lyfter in ämnet människohandel som fokusområde
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Regionfullmäktigeledamot

