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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat mensenhandel de mensenrechten en lichamelijke integriteit ernstig 

schendt en een gendergerelateerde misdaad is, waarbij de voornamelijk voor seksuele 

uitbuiting verhandelde vrouwen en meisjes een disproportioneel aantal van de slachtoffers 

uitmaken; overwegende dat vrouwen en meisjes ook een groot percentage uitmaken van 

de slachtoffers van andere vormen van mensenhandel, zoals gedwongen uitbuiting in de 

sectoren van huishoudelijk en verzorgend werk, productiewerk, de voedselsector, 

schoonmaakdiensten en andere sectoren; 

B. overwegende dat mensenhandel het gevolg kan zijn van mondiale economische en sociale 

ongelijkheden en verder kan worden verergerd door de maatschappelijke ongelijkheid 

tussen vrouwen en mannen; overwegende dat geweld tegen vrouwen in de EU-strategie 

als een belangrijke oorzaak van mensenhandel wordt aangestipt; 

C. overwegende dat mensenhandel moet worden bezien in het kader van de vraag en de 

opbrengsten, aangezien de uitbuiting van vrouwen met name voor seksuele diensten wordt 

gedreven door de vraag naar dergelijke diensten en de gegenereerde opbrengsten; 

1. vraagt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat mensenrechten, gendergelijkheid 

en de bestrijding van mensenhandel de kern blijven uitmaken van het EU-

ontwikkelingsbeleid en de EU-partnerschappen met derde landen; verzoekt de Commissie 

bij het uitstippelen van nieuw ontwikkelingsbeleid en het herzien van bestaand beleid 

genderbewuste maatregelen in te voeren; 

2. benadrukt dat de kwetsbaarheid en het risico om slachtoffer te worden van vrouwen en 

meisjes zouden verminderen als hun economische en maatschappelijke positie wordt 

versterkt, en vraagt de Commissie haar gerichte actie op het vlak van gendergelijkheid in 

alle ontwikkelingsoperaties voort te zetten en ervoor te zorgen dat gendergelijkheid samen 

met vrouwenrechten tijdens politieke dialogen met derde landen een agendapunt blijft; 

3. neemt kennis van het normatieve effect van het Zweedse model, dat leidt tot een afname 

van de vraag, en pleit voor soortgelijke normatieve maatregelen in de EU-28 en de 

bevordering daarvan door middel van haar externe betrekkingen; 

4. benadrukt dat de vraag naar seksuele diensten in ontwikkelde landen aanzet tot 

mensenhandel vanuit ontwikkelingslanden en mensen zoals vrouwen en meisjes, in een 

kwetsbare positie plaatst, en vraagt de lidstaten het bewuste gebruik van de diensten van 

een slachtoffer van mensenhandel strafbaar te maken; 

5. onderstreept hoe belangrijk het is dat de lidstaten ieder gebruik van de diensten van een 

slachtoffer van mensenhandel door hun burgers ook strafbaar stellen, indien zij zich hier 

buiten de lidstaat en/of buiten de EU schuldig aan maken; 

6. wijst op het belang van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en met name 

doelstelling 5.2, die gericht is op de uitbanning van alle vormen van geweld tegen 
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vrouwen en meisjes in de publieke en in de private sfeer, waaronder mensenhandel en 

seksuele en andere vormen van uitbuiting; 

7. merkt op dat de universele toegang tot gezondheidszorg en seksuele en reproductieve 

gezondheid belangrijk is, vooral voor slachtoffers van mensenhandel, die als direct gevolg 

van hun uitbuiting veel fysieke en psychologische problemen kunnen ondervinden; vraagt 

de lidstaten toe te zien op gemakkelijk toegankelijke gezondheidsdiensten en nazorg voor 

slachtoffers van mensenhandel; 

8. verzoekt de lidstaten waar de uitbuiting van de slachtoffers van mensenhandel heeft 

plaatsgevonden de nodige adequate genderbewuste medische zorg te bieden op basis van 

individuele behoeften, met bijzondere aandacht voor slachtoffers van mensenhandel en 

seksuele uitbuiting; 

9. verzoekt de lidstaten gendergevoelige maatregelen te treffen teneinde slachtoffers van 

mensenhandel beter op te sporen in asiel- en terugkeerprocedures, meer gedetailleerde en 

naar gender uitgesplitste gegevens te bewaren en ervoor te zorgen dat deze slachtoffers 

ook worden doorverwezen naar gepaste steunmogelijkheden; 

10. verzoekt de lidstaten wetsinstrumenten te ontwikkelen die de slachtoffers van 

mensenhandel in staat stellen gemakkelijker contact op te nemen met de autoriteiten 

zonder hun eigen veiligheid en rechten als slachtoffer op het spel te zetten; 

11. vraagt de Commissie, de bevoegde EU-agentschappen en de lidstaten genderspecifieke 

scholing te ontwikkelen voor personeel van rechtshandhavings- en grensinstanties om 

potentiële slachtoffers van mensenhandel, in het bijzonder van mensenhandel met het oog 

op seksuele uitbuiting, beter te identificeren en bij te staan; 

12. wenst dat het EU-beleid tegen mensenhandel doeltreffender wordt gemaakt door het beter 

te integreren in de bredere strategieën van de EU op het gebied van veiligheid, gelijkheid 

van vrouwen en mannen, economische groei, cyberveiligheid, migratie en externe 

betrekkingen; 

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten niet alleen de wetgevende maatregelen tegen 

mensenhandel op te voeren maar ook de definitie van mensenhandel uit te breiden tot 

nieuwe vormen van mensenhandel; neemt kennis van de in december 2015 aangenomen 

resolutie 2015/2229(INI) van het Parlement, waarin draagmoederschap werd gedefinieerd 

als het gebruik van het menselijk lichaam als handelsartikel en dus gelijk werd gesteld aan 

mensenhandel; 

14. roept de lidstaten op de Overeenkomst van Istanbul te ondertekenen en te ratificeren, 

aangezien mensenhandel kan worden aangepakt als een ernstige vorm van geweld tegen 

vrouwen; 

15. onderstreept hoe belangrijk het is de veiligheid te waarborgen van slachtoffers van 

mensenhandel die voor de rechter getuigen tegen mensenhandelaars; 

16. roept de lidstaten ertoe op de samenwerking met derde landen te verbeteren teneinde alle 

vormen van mensenhandel te bestrijden, en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de 

genderdimensie van mensenhandel om kinderhuwelijken, seksuele uitbuiting van vrouwen 
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en meisjes en sekstoerisme gericht tegen te gaan; spoort de Commissie en de Europese 

Dienst voor extern optreden ertoe aan het proces van Khartoum te intensiveren door het 

aantal concrete, te realiseren projecten op te voeren en de actieve deelname uit te breiden 

tot een groter aantal landen. 
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