
 

 

Inbjudan, 
Tema: Prostitution 
Den 25 november är det internationella dagen för avskaffandet av 
våld mot kvinnor. Under årets tema får vi ta del av verkligheten 
kring olika former av prostitution. Dagen arrangeras i samverkan 
med Kvinnojouren Borlänge och Tjejjouren Dalia.  

Den här dagen kommer att beröra dig och ge dig kunskap i ämnet.  
Du får höra författare och kriminalinspektör Simon Häggström, 
specialiserad på människohandel för sexuella ändamål, berätta om en 
värld som få människor känner till. Du träffar även Bea, en kvinna som 
levt i den världen som prostituerad. 

Grundarna till organisationen Talita, som erbjuder en väg ut ur 
prostitution, pornografi och människohandel berättar om sin verksamhet.  

 

Plats: Dalarna Science Park, Borlänge 

Datum: 25 november 2019, klockan 08.30 – 15.30 

Anmälan: Senast den 8 november, via denna länk till Länsstyrelsen i 

Dalarnas län webbplats. 

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. En avgift på 500 kr faktureras om 

du anmält dig och inte kommer. Platsen kan överlåtas till annan 

deltagare.  
  

Kontaktperson: Elsie-Marie Björk, elsie-marie.bjork@lansstyrelsen.se 
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Program  
Tema: Prostitution 
08.30 Fika och registrering 
09.00 Välkomstpresentation samt information av arrangörerna 
09.15 Bea - om att leva i prostitution  
09.45 Människohandel i Sverige idag – en rapport från 
 verkligheten, Simon Häggström, författare och polis  
10.30 Kort paus 
10.45 forts. Simon Häggström  
12.00 Lunch 
13.00 Att arbeta med kvinnor i prostitution och människo-
 handel, Anna Sander och Josephine Appelqvist, Grundare
 Talita  
14.15 Fika 
14.45 Paneldebatt 
15.30 Avslut 

 

Simon Häggström 
Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag, Nattstad och Flickorna som 
sprang. Han arbetar även som polis specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i 
Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen (tidigare Rikskriminal-
polisen). Simon talar om de människor han och hans kollegor möter, bland annat om alla de 
män som köper kvinnor, om hänsynslösa människohandlare som driver sin verksamhet i 
Stockholms undre värld, om det stora antalet kvinnor som förs in och ut i Sverige varje år 
för att säljas i lägenheter och hotellrum och om dessa människors drömmar om ett bättre 
liv. Simon talar även om den typen av sexhandel som många gånger glöms bort i vårt 
samhälle. Det handlar om hur unga tjejer och killar uppvuxna i Sverige och med ett på ytan 
bra liv dras in i prostitutionens klor, om de män som hänsynslöst utnyttjar dem och om 
samhällets oförmåga att bekämpa denna problematik. 
Kom och lyssna på en ögonöppnande föreläsning där Simon ger oss en inblick in i en värld 
som få människor har någon kunskap om. 

 

TALITA 
 
är en organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel 
för sexuella ändamål. De samarbetar mycket med polisen i ärenden som rör dessa frågor och 
arbetar både förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.  
 
 
 
Välkomna! 
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