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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Människohandel innebär en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och en 

persons fysiska integritet och är ett könsrelaterat brott där, i de allra flesta fall, kvinnor 

och flickor handlas i syfte att utnyttjas sexuellt och utgör en oproportionerligt stor andel 

av offren. Kvinnor och flickor utgör även en stor procentandel av offren för andra 

former av människohandel, såsom tvångsutnyttjande inom hushålls-, omsorgs-, 

tillverknings-, livsmedels- och städsektorn samt andra sektorer. 

B. Människohandel kan vara resultatet av globala ekonomiska och sociala orättvisor och 

kan förvärras ytterligare av den sociala ojämlikheten mellan kvinnor och män. I EU:s 

strategi anges våld mot kvinnor som en bakomliggande orsak till människohandel. 

C. Människohandeln måste förstås med utgångspunkt såväl i efterfrågan som i vinsten, 

eftersom utnyttjandet av kvinnor för i synnerhet sexuella tjänster bygger på att det finns 

en efterfrågan av sådana tjänster och på att det görs vinster. 

1. Europaparlamentet vill att kommissionen och medlemsstaterna ser till att mänskliga 

rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpning av människohandel 

fortsätter att förbli kärnan i EU:s utvecklingspolitik och partnerskap med tredjeländer. 

Parlamentet önskar att kommissionen ska införa bestämmelser som tar hänsyn till 

jämställdhetsaspekter när den utarbetar ny utvecklingspolitik och när den ser över 

befintlig politik. 

2. Europaparlamentet betonar att ekonomisk och social egenmakt för kvinnor och flickor 

skulle minska risken för dessa grupper att bli offer för människohandel, och uppmanar 

kommissionen att fortsätta sin målinriktade insats för att integrera jämställdhetsfrågorna 

inom all utvecklingsverksamhet och att se till att de samt kvinnors rättigheter står kvar 

på dagordningen vid politiska dialoger med tredjeländer. 

3. Europaparlamentet noterar de normativa effekterna av den svenska modellen när det 

gäller att minska efterfrågan, och föreslår att liknande normer införs i EU-28 och via 

unionens yttre förbindelser. 

4. Europaparlamentet betonar att efterfrågan på sexuella tjänster i utvecklade länder driver 

människohandeln från utvecklingsländer och försätter människor i en utsatt situation, 

däribland kvinnor och flickor, och uppmanar medlemsstaterna att kriminalisera den 

medvetna användningen av tjänster som utförs av offer för människohandel. 

5. Europaparlamentet understryker betydelsen av att medlemsstaterna också kriminaliserar 

sina medborgares användning av alla tjänster som utförs av offer för människohandel, 

även när handlingen sker utanför medlemsstaten och/eller utanför EU. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av de globala målen för hållbar utveckling, särskilt 

mål nr 5.2 om avskaffandet av alla former av våld mot kvinnor och flickor i det 

offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och 
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andra typer av exploatering. 

7. Europaparlamentet noterar betydelsen av allmän tillgång till hälsovård och sexuell och 

reproduktiv hälsa, särskilt för offer för människohandel som eventuellt brottas med 

många fysiska och psykiska problem som en direkt följd av att de utnyttjats. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa lättillgängliga sjukvårdstjänster och 

eftervård för människohandelns offer. 

8. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater där utnyttjandet av människohandelns 

offer ägt rum att erbjuda lämplig och nödvändig genusmedveten medicinsk behandling 

som baseras på individens behov, med särskild uppmärksamhet på de 

människohandelsoffer som utnyttjats sexuellt. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra genusmedvetna åtgärder 

för att bättre kunna upptäcka offer för människohandel i asyl- och 

återvändandeförfaranden, för att föra mer detaljerade och könsuppdelade register och 

för att se till att dessa offer även hänvisas till lämpliga stödmöjligheter. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa och tillämpa rättsliga 

instrument som underlättar för människohandelns offer att kontakta myndigheterna utan 

att sätta sin egen säkerhet på spel eller äventyra sina egna rättigheter i egenskap av 

offer. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, de behöriga EU-byråerna och 

medlemsstaterna att ta fram könsspecifika utbildningar för personal som arbetar inom 

brottsbekämpande myndigheter och gränsmyndigheter för att bättre kunna identifiera 

och bistå potentiella offer för människohandel, i synnerhet när det gäller 

människohandel för sexuellt utnyttjande. 

12. Europaparlamentet önskar att EU:s politik mot människohandel effektiviseras genom att 

den på ett mer genomarbetat sätt integreras i EU:s bredare strategier avseende säkerhet, 

jämställdhet, ekonomisk tillväxt, it-säkerhet, migration och yttre förbindelser. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda 

rättsåtgärderna mot människohandel, men också att vidga definitionen av 

människohandel genom att låta begreppet omfatta nya sätt att bedriva handel med 

människor. Parlamentet noterar resolution 2015/2229(INI) som antogs i december 2015, 

där surrogatmoderskap definierades som handel med människors kroppar och därför 

likställdes med människohandel. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera och genomföra 

Istanbulkonventionen, så att människohandel kan hanteras som en allvarlig form av våld 

mot kvinnor. 

15. Europaparlamentet betonar betydelsen av att garantera säkerheten för dem som utsatts 

för människohandel och sedan vittnar i domstol mot förövarna. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka samarbetet med tredjeländer i 

syfte att bekämpa all slags människohandel, och fästa särskild uppmärksamhet på 

jämställdhetsaspekten i samband med människohandel, så att man särskilt bekämpar 
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barnäktenskap, den sexuella exploateringen av kvinnor och flickor samt sexturism. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att intensifiera 

arbetet i Khartoumprocessen genom att öka antalet konkreta projekt som ska 

förverkligas och utvidga det aktiva deltagandet till ett större antal stater. 
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