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Ansökan om bidrag ”Luleå against prostitution and human
trafficking”
Vid Östersjökonferensen i Visby 2006-08-16 –18 åtog sig Luleå kommun att
starta en 3-årig stafett runt Östersjön mot human trafficking. Vid ett möte med
Sida´s Östersjöenhet i december 2006 konkretiserades uppdraget. En lokal
styrgrupp och arbetsgrupp bildades i Luleå för att genomföra projektet.
Styrgrupp:

Karl Petersen
Leif Wikman

Arbetsgrupp: Leif Wikman Ordf.
Göran Millbert, Polisen
Eva Engman, Kvinnojouren Iris
Ralph Nilsson, Socialförvaltningen
Anna Källman, Skolförvaltningen
Roger Forsberg, LO
Kjell Mickelsson, Lulemän - Nätverket för kvinnofrid
Projektinriktning/Omfattning
Luleå prioriterar att arbeta med fokus på efterfrågeaspekten. Att arbeta med
att påverka mäns och pojkars attityder till prostitution och trafficking.
Under projekttiden genomförs insatser i skolor, på arbetsplatser, i bibliotek
och bland allmänheten. Information om projektet går ut via bussreklam,
radioreklam, annonser, affischer, rollups, mm. Kostnaden för detta beräknas
uppgå till 200 000 kronor.
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En internationell konferens är inplanerad till 2007-04-26 i Kulturens hus, där
stafettpinnen överlämnas till Umeå Kommun. Inbjudan går ut i Sverige,
Finland Estland, Lettland, Litauen, Polen och Danmark till kommuner/regioner, statliga myndigheter, ministerier, riksdagsledamöter, fackföreningar,
kvinnojourer och andra NGO´s. Kostnader kopplade till konferensen beräknas
uppgå till 260 000 kronor och finansieras helt av Sida, Östersjöenheten.
Projektets fortsättning
Projektet fortsätter sen till andra städer/regioner i Östersjön. I Luleå blir
projektet en lokal fyrbåk som start på en nysatsning av långsiktiga aktiviteter i
form av bl a ett fortsatt arbete med attityder och värderingar i skolorna som en
del av genderarbetet. En annan aktivitet är revidering av handlingsprogrammet ”Våld mot kvinnor”
Förväntat resultat
Målet är att nå ökad medvetenhet om människohandel och påbörja en
förändring av attityder och värderingar.
Målet kan uppnås genom att öka kunskapen om människohandel och
prostitution och att väcka tankar hos särskilt män och pojkar om vilka
värderingar och attityder som tillåter respektive tar avstånd från prostitution
och människohandel.
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

anslå 200 000 kronor för att genomföra projektet.

EKONOMIKONTORETS YTTRANDE
Under förutsättning att begäran om 200 000 kronor för projektets
genomförande tillstyrks föreslår ekonomikontoret kommunstyrelsen besluta
att
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-

bevilja socialförvaltningen tilläggsanslag under 2007 med 200 000
kronor

-

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Mattias Karlsson yrkar bifall till ovanstående ansökan.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla socialförvaltningens framställan om bidrag

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla socialförvaltningens framställan om bidrag

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.
_____
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