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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at menneskehandel udgør en alvorlig krænkelse af menneskerettigheder 

og kropslig integritet, og er en kønsspecifik forbrydelse, hvor det i de fleste tilfælde er 

kvinder og piger, der handles med henblik på seksuel udnyttelse, og at disse udgør et 

uforholdsmæssigt stort antal ofre; der henviser til, at kvinder og børn også udgør en vigtig 

procentdel af ofrene for andre former for menneskehandel, såsom tvungen udnyttelse 

inden for hus-og omsorgsarbejde, produktion, fødevarer, rengøring og andre sektorer; 

B. der henviser til, at menneskehandel kan være et resultat af globale økonomiske og sociale 

uligheder, og kan forværres yderligere af samfundsmæssig ulighed mellem kvinder og 

mænd; der henviser til, at EU's strategi identificerer vold mod kvinder som en 

grundlæggende årsag til menneskehandel; 

C. der henviser til, at menneskehandel skal forstås med udgangspunkt både i efterspørgsel og 

fortjeneste, eftersom udnyttelsen af kvinder til især seksuelle ydelser genereres af 

efterspørgslen efter sådanne ydelser og den fortjeneste, der skabes; 

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at menneskerettighederne, 

ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af menneskehandel forbliver kernen i EU's 

udviklingspolitikker og partnerskaber med tredjelande; opfordrer Kommissionen til at 

indføre kønsspecifikke foranstaltninger, når den udvikler nye udviklingspolitikker og 

gennemgår eksisterende politikker; 

2. understreger, at styrkelsen af den økonomiske og sociale position for kvinder og piger 

ville mindske risikoen for, at disse bliver ofre, og opfordrer Kommissionen til at fortsætte 

sin målrettede indsats for at integrere ligestilling mellem kønnene i alle 

udviklingsforanstaltninger og sikre, at den sammen med kvinders rettigheder forbliver på 

dagsordenen under den politiske dialog med tredjelande; 

3. bemærker den normative virkning, der skabes af den svenske model for så vidt angår 

reducering af efterspørgslen, og foreslår indførelse af lignende normative foranstaltninger 

i EU28 og via EU's eksterne forbindelser; 

4. understreger, at efterspørgslen efter seksuelle ydelser i industrilandene driver 

menneskehandelen fra udviklingslandene og bringer mennesker i en sårbar position, 

såsom kvinder og piger, og opfordrer medlemsstaterne til at kriminalisere bevidst 

anvendelse af ydelser fra et offer for menneskehandel; 

5. understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne også kriminaliserer deres borgeres 

anvendelse af enhver ydelse fra et offer for menneskehandel, når en sådan handling begås 

uden for medlemsstaten og/eller uden for EU; 

6. understreger vigtigheden af målene for bæredygtig udvikling, især mål 5.2, som kræver 

udryddelse af alle former for vold mod kvinder og piger i den offentlige og i den private 

sfære, herunder menneskehandel samt seksuel udnyttelse og andre former for udnyttelse; 
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7. noterer sig betydningen af universel adgang til sundhedspleje og til seksuel og reproduktiv 

sundhed, især for ofre for menneskehandel, som kan slås med mange fysiske og 

psykologiske problemer, som et direkte resultat af deres udnyttelse; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe lettilgængelige sundhedsydelser og efterbehandling af ofre 

for menneskehandel; 

8. opfordrer medlemsstater, hvori udnyttelsen af ofre for menneskehandel har fundet sted, til 

at tilbyde passende og nødvendig kønsspecifik lægebehandling baseret på individuelle 

behov, idet der tages særligt hensyn til ofre for menneskehandel med seksuel udnyttelse 

som formål; 

9. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre kønsbestemte foranstaltninger med henblik 

på bedre at kunne opdage ofre for menneskehandel i asyl- og tilbagevendingsprocedurer 

og sikre, at sådanne ofre også henvises til passende støttemuligheder; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre retlige instrumenter, der gør det lettere for 

ofre for menneskehandel at kontakte myndighederne uden at bringe deres egen sikkerhed 

og deres rettigheder som offer i fare; 

11. opfordrer Kommissionen, de kompetente EU-agenturer og medlemsstaterne til at udvikle 

kønsbestemt uddannelse for personale, der arbejder med retshåndhævende myndigheder 

og grænsemyndigheder, med henblik på bedre at kunne identificere og bistå mulige ofre 

for menneskehandel, navnlig menneskehandel med seksuel udnyttelse som formål; 

12. opfordrer til, at EU's politik til bekæmpelse af menneskehandel gøres mere effektiv ved at 

forankre den dybere i de bredere EU-strategier for sikkerhed, ligestilling mellem kvinder 

og mænd, økonomisk vækst, cybersikkerhed, migration og eksterne forbindelser; 

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, når de retlige foranstaltninger mod 

menneskehandel intensiveres, også at udvide definitionen på menneskehandel ved at lade 

nye former for menneskehandel indgå heri; noterer sig Parlamentets beslutning 

2015/2229, som blev vedtaget i december 2015, hvori surrogatmoderskab defineres som 

handel med det menneskelige legeme og derfor ligestilles med menneskehandel; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at ratificere og gennemføre Istanbulkonventionen, idet 

menneskehandel kan behandles som en grov form for vold mod kvinder; 

15. understreger vigtigheden af at garantere sikkerheden for ofre for menneskehandel, som 

vidner i retten mod menneskehandlere; 

16. opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med tredjelande med henblik på at 

bekæmpe alle former for menneskehandel, idet der lægges særlig vægt på den 

kønsbestemte dimension af menneskehandel for specifikt at bekæmpe børneægteskaber, 

seksuel udnyttelse af kvinder og piger og sexturisme; opfordrer Kommissionen og 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at fordoble indsatsen under Khartoumprocessen 

ved at gennemføre mere målrettede projekter og sikre aktiv deltagelse fra et større antal 

lande. 
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