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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

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

– med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning, 

A. Olagliga migrationsströmmar ökar risken för människohandel eftersom irreguljära 

migranter – på grund av sin utsatthet och att de befinner sig i en irreguljär situation – löper 

särskilt stor risk att falla offer för människohandel. Bland dessa migranter är 

ensamkommande barn, som utgör en stor del av de migranter som anländer till EU, en 

målgrupp för människohandelsnätverken. Enligt Europol har redan 10 000 av dem 

försvunnit. 

B. Enligt Europol innebär den alltmer utbredda tillgången till internet runt om i världen en 

möjlighet för människohandeln att i allt högre grad utvecklas via internet. Detta 

uppmuntrar till nya former av rekrytering och utnyttjande av offren. 

C. Det finns en koppling mellan smuggling av migranter och människohandel. 

Smugglingsnätverken använder sig bland annat av internet för att annonsera sina tjänster 

för potentiella migranter. 

D. Samarbete mellan medlemsstaterna, Europol och ursprungs- och transitländerna för de 

människor som fallit offer för människohandel är ett oumbärligt verktyg i kampen mot 

människohandelsnätverken. 

E. Under treårsperioden 2010–2012 utsattes 69 procent av de registrerade offren för 

människohandel för sexuell exploatering, 19 procent för tvångsarbete och 12 procent för 

andra former av utnyttjande som avlägsnande av organ eller brottslig verksamhet. Av de 

registrerade offren för människohandel under denna period är 67 procent kvinnor, 17 

procent män, 13 procent flickor och 3 procent pojkar. Man måste ta itu med olika former 

av människohandel genom specifika och skräddarsydda politiska åtgärder. 

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra direktiv 

2011/36/EG, utöver alla relevanta regelverk om människohandel. Kommissionen 

uppmanas kraftfullt att vidta rättsliga åtgärder mot medlemsstater som underlåter att 

genomföra direktivet och att så snart som möjligt offentliggöra den genomföranderapport 

som skulle ha lagts fram i april 2015. 

2. Europaparlamentet understryker att människohandel är en modern form av slaveri och ett 

allvarligt brott som utgör en av de värsta formerna av brott mot de mänskliga rättigheterna 

och inte kan accepteras i ett samhälle som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, 

inklusive jämställdhet. Människohandeln måste vidare ses ur ett helhetsperspektiv, och 

fokus bör inte ligga enbart på sexuellt utnyttjande utan även på tvångsarbete, organhandel, 

påtvingat tiggeri, tvångsgifte, barnsoldater och spädbarnshandel. 

3. Europaparlamentet insisterar på att EU behöver stärka det polisiära och straffrättsliga 

samarbetet mellan medlemsstaterna och med tredjeländer – i synnerhet ursprungs- och 

transitländerna för dem som fallit offer för människohandel – kring förebyggande, 
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utredning och lagföring av människohandel, särskilt via Europol och Eurojust, inklusive 

informationsutbyte, i synnerhet med avseende på kända människohandelsrutter, 

deltagande i gemensamma utredningsgrupper samt bekämpning av rekrytering av 

människor till människohandel via internet och andra digitala medier. Parlamentet betonar 

vikten av systematiskt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och deras bidrag till 

Europols databaser Focal Point Phoenix och Focal Point Twins. Parlamentet uppmuntrar 

till ett ökat samarbete mellan Europol och Interpol i kampen mot människohandel, och 

erinrar om att utbyten av uppgifter mellan medlemsstaterna och med tredjeländer till fullo 

bör respektera EU:s normer för uppgiftsskydd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

samla in mer jämförbara uppgifter om kampen mot människohandel och att förbättra 

utbytet av sådana uppgifter mellan sig själva och med tredjeländer. 

4. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att förse sina brottsbekämpande 

organ och polismyndigheter med den personal och de resurser som behövs för att de ska 

kunna ta emot information även från familjer och andra källor och utbyta denna 

information med relevanta europeiska och nationella myndigheter samt behandla och 

analysera den på lämpligt sätt. 

5. Europaparlamentet betonar att den tydliga kopplingen mellan människohandel för sexuella 

ändamål och prostitution kräver att åtgärder införs som stoppar efterfrågan på prostitution. 

6. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att brottsbekämpande personal, bland annat vid organ som Frontex, Europol och Easo, 

liksom andra tjänstemän som sannolikt kommer i kontakt med offer eller potentiella offer 

för människohandel, får utbildning om människohandel som är tillräcklig för att de ska 

kunna hantera denna företeelse ur ett integrerat intersektionellt perspektiv, med tonvikt på 

de särskilda behoven för kvinnliga och minderåriga offer för människohandel och andra 

grupper i utsatta situationer, såsom romer och flyktingar, och på hur offer för 

människohandel ska få fullständigt skydd och andra ska uppmuntras att anmäla 

människohandlare. 

7. Europaparlamentet anser att offer för människohandel från tredjeländer måste upptäckas i 

ett så tidigt skede som möjligt och att det därför krävs större insatser vid gränserna för att 

upptäcka offren när de anländer till EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

samarbeta med tredjeländer för att förbättra befintliga riktlinjer som kan hjälpa konsulat 

och gränsbevakningstjänstemän att identifiera offer för människohandel, och understryker 

i detta sammanhang vikten av utbyte av bästa praxis, särskilt när det gäller intervjuer vid 

gränserna. Parlamentet betonar också att gräns- och kustbevakningen behöver ha tillgång 

till Europols databaser. 

8. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att utbyta bästa praxis med 

tredjeländer, främst för utbildning av polismyndigheter och hjälparbetare i hur man bäst 

närmar sig offren, och i andra hand om hur principen om individuella bedömningar av 

offren ska tillämpas för att avgöra vilka specifika behov de har och vilken hjälp och vilket 

skydd de ska få. 

9. Europaparlamentet uppmanar EU:s och medlemsstaternas brottsbekämpande organ att 

stärka sin kapacitet till finansiell utredning och lagföring av enskilda personer och 

kriminella nätverk som tjänar pengar på människohandel och att ”följa pengarna” som en 

nyckelstrategi i sitt arbete. Parlamentet betonar behovet att ta itu med de vinster som görs 
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i samband med människohandel, och betonar också att sådana vinster kan användas för att 

finansiera andra former av allvarlig brottslig verksamhet, såsom terrorism, olaglig 

narkotika- och vapenhandel samt penningtvätt. Parlamentet understryker att 

medlemsstaternas finansunderrättelseenheter bör involveras mer i kampen mot 

människohandel och samarbeta med varandra i syfte att nå detta gemensamma mål genom 

ett bättre utbyte av information och bästa praxis. Parlamentet anser i detta avseende att 

medlemsstaterna bör stärka sitt samarbete för att frysa och beslagta tillgångar för personer 

som är inblandade i människohandel, eftersom detta kan vara ett effektivt sätt att 

omvandla människohandeln från en verksamhet med låg risk och hög avkastning till en 

verksamhet med hög risk och låg avkastning. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska rådet och utrikestjänsten att vid 

sina förhandlingar med tredjeländer om internationella avtal, återtagandeavtal och 

samarbetsavtal lägga tyngdpunkten på att tredjeländerna måste bekämpa människohandeln 

på ett verkningsfullt sätt, öka åtalen mot förövare och stärka skyddet för offren. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera behovet av en översyn av 

mandatet för en framtida europeisk åklagarmyndighet för att denna ska få befogenhet att 

bekämpa människohandel när den väl är inrättad. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att straffbelägga medvetet utnyttjande av 

tjänster från offer för människohandel, däribland offer för handel med prostituerade, 

liksom utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuell exploatering, 

tvångsarbete eller tvångstjänster, inklusive tiggeri, slaveri eller slaveriliknande 

förhållanden, träldom eller utnyttjande av brottslig verksamhet eller avlägsnande av organ. 

13. Europaparlamentet påminner om att människosmuggling och människohandel är två olika 

företeelser där den största skillnaden är att de som smugglas har samtyckt till 

smugglingen, som slutar med ankomsten till deras destination, till skillnad från offer för 

människohandel, som utnyttjas genom tvång, bedrägerier och övergrepp utan att ha någon 

möjlighet att samtycka. Parlamentet understryker att de två företeelserna även kan 

överlappa varandra på grund av risken för att kriminella grupper som smugglar flyktingar 

och andra migranter in i EU tvingar dem till utnyttjande som offer för människohandel, i 

synnerhet ensamkommande barn och ensamresande kvinnor. De behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna uppmanas kraftfullt att uppmärksamma denna överlappning under 

polisarbete, det rättsliga samarbetet och den rättsvårdande verksamheten. 

14. Europaparlamentet anser att det aldrig kan vara fråga om giltigt samtycke i ett fall där en 

medborgare från ett tredjeland förs bort från sitt land till EU (eller när en EU-medborgare 

förs bort till en annan medlemsstat) för prostitution eller någon annan form av sexuell 

exploatering eller tvångsarbete. 

15. Europaparlamentet betonar betydelsen av principen om ömsesidigt erkännande, som 

stadgas i artikel 82.1 i EUF-fördraget. Parlamentet uppmanar kommissionen, 

medlemsstaterna och EU:s organ att stärka ställningen för offer för människohandel 

genom fullständigt ömsesidigt erkännande av rättsliga och administrativa beslut, inklusive 

sådana som rör skyddsåtgärder för offer för människohandel, vilket innebär att status som 

offer som fastställts i en medlemsstat måste gälla inom hela EU och att offren (eller 

organisationer som företräder dem) därmed bör få hjälp och bistånd i händelse av icke-

erkännande av deras status när de reser inom unionen. 
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16. Europaparlamentet anser att det bör betraktas som en riskfaktor att vara flykting, 

asylsökande, innehavare av ett humanitärt visum eller en person i behov av internationellt 

skydd när det gäller offer för människohandel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

säkerställa att brottsbekämpande myndigheter och asylmyndigheter samarbetar för att 

hjälpa offer för människohandel som behöver internationellt skydd att lämna in 

ansökningar om skydd. Parlamentet bekräftar återigen att åtgärder som vidtas mot 

människohandel inte får påverka negativt de rättigheter som offer för människohandel, 

migranter, flyktingar och personer i behov av internationellt skydd har. 

17. Europaparlamentet uppmärksammar den oroväckande frågan om förvar, som ofta används 

på ett systematiskt och otillbörligt sätt av vissa medlemsstater, trots att det borde användas 

som en sista utväg. Parlamentet understryker att användande av förvar mycket ofta leder 

till kränkningar av migranters och asylsökandes grundläggande rättigheter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att omedelbart upphöra med förvar av offer för 

människohandel och barn. Parlamentet kräver större insyn med avseende på den 

nuvarande situationen i förvarsenheter (genom ökat tillträde för det civila samhället, 

journalister och parlamentariker). Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bättre och 

mer systematiskt använda befintliga alternativ till förvar och samtidigt ta hänsyn till 

behoven för utsatta grupper såsom offer för människohandel. 

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstater att fullständigt och korrekt genomföra artikel 

8 i direktiv 2011/36/EU. Parlamentet påminner om att offer för människohandel inte får 

kriminaliseras och hållas ansvariga för brottslig verksamhet som de har tvingats att delta i, 

särskilt när det gäller prostitution och alla andra former av sexuell exploatering eller 

tvångsarbete. 

19. Europaparlamentet understryker att offer för människohandel har utsatts för ett brott och 

bör få skydd och kunna få uppehållstillstånd, oavsett om de vill samarbeta med de 

brottsbekämpande myndigheterna eller inte. Efter att ha gjort en omfattande bedömning 

av riskerna med att ett offer för människohandel återvänder, med beaktande av offrets 

egen bedömning av situationen, är det viktigt att man beviljar uppehållstillstånd till de 

brottsoffer och deras familjer vilkas säkerhet efter återkomsten till ursprungslandet kanske 

inte kan garanteras. Parlamentet erinrar i detta avseende om att ett återvändande alltid 

måste vara förenligt med principen om ”non-refoulement” i enlighet med 

medlemsstaternas skyldigheter enligt internationell rätt. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se över rådets direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till 

tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel. Parlamentet understryker 

att denna översyn också bör inbegripa bestämmelser om uppehållstillstånd, även i 

händelse av bristande samarbete med de behöriga myndigheterna, och en harmoniserad 

längd för prövningstiden i EU. 

20. Europaparlamentet betonar att offer, särskilt de från tredjeländer, sällan förstår kulturen 

och språket i det land dit de har smugglats och därför upplever ytterligare psykisk stress 

och frustration. 

21. Europaparlamentet anser att den roll som offer för människohandel spelar som vittnen är 

avgörande för att bryta ner nätverken för människohandel och åtala och döma förövarna. 

Parlamentet understryker behovet att säkerställa ett effektivt skydd för offren så att de kan 

vittna utan fara. I detta avseende uppmuntrar parlamentet medlemsstaternas 
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brottsbekämpande myndigheter att använda tillgängliga tekniska lösningar för att göra det 

möjligt för offer att vittna från säkra platser. 

22. Europaparlamentet noterar att migranters och flyktingars återvändande enligt 

Internationella organisationen för migration (IOM) är förenat med fara för att de återigen 

ska falla offer för människohandel, och riskerna för detta måste identifieras, analyseras 

och begränsas, eftersom den risk som migranter som fallit offer för människohandel 

utsätts för av sina exploatörer ofta ökar när de har lyckats fly, varit i kontakt med 

tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter eller har vittnat i domstol.1 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att offer för människohandel och 

deras familjemedlemmar får tillgång till kostnadsfri rättshjälp och rådgivning, inbegripet i 

straffrätts-, civilrätts- eller migrationsförfaranden. Det behövs ett särskilt och fokuserat 

grepp på människohandel och skydd för grupper i utsatta situationer, såsom flyktingar, 

personer med funktionsnedsättning, romer och barn, däribland ensamkommande 

minderåriga från tredjeländer. 

24. Europaparlamentet påminner om att handel med barn ofta leder till fall av sexuella 

övergrepp, prostitution, tvångsarbete eller organplundring och organhandel, och betonar 

att ett eventuellt samtycke om att utföra arbete eller tjänster från ett barn som har utsatts 

för människohandel aldrig bör betraktas som giltigt. Parlamentet uttrycker oro över 

Europols uppskattning i januari 2016 om att minst 10 000 ensamkommande barnflyktingar 

har försvunnit efter ankomsten till EU. Parlamentet beklagar djupt att barn i farozonen 

ofta behandlas som brottslingar eller irreguljära migranter av tjänstemän inom 

brottsbekämpande myndigheter, som inte systematiskt letar efter tecken på 

människohandel för att identifiera offer. 

25. När det gäller ensamkommande minderåriga anser Europaparlamentet att det är avgörande 

med en bättre och mer proaktiv identifiering av barn som fallit offer för människohandel, 

särskilt vid gränsövergångar och på mottagningsenheter, liksom ett starkare 

multidisciplinärt samarbete för att säkerställa att barnets bästa skyddas på ett effektivt sätt. 

Parlamentet anser det vara nödvändigt att stärka förmyndarskapssystemen i 

medlemsstaterna för att förhindra att ensamkommande barn och barn som skilts från sina 

föräldrar hamnar i klorna på den organiserade människohandeln. 

26. Enligt direktiv 2011/36/EU ska medlemsstaterna ”vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att finna en varaktig lösning på grundval av en individuell bedömning av barnets bästa”. 

Europaparlamentet anser att en varaktig lösning kan vara att integrera barnet i sitt 

värdland eller att förenkla återförening med familjen för att ge barnet möjligheten att 

återförenas med sin familj i en annan medlemsstat. 

27. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stärka skyddet och rättigheterna för 

offer för människohandel före, under och efter straffrättsliga förfaranden. Parlamentet 

rekommenderar att medlemsstaterna vid utförandet av individuella riskbedömningar tar 

hänsyn till riskfaktorer som kön, graviditet, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, ålder samt offrets status som flykting, asylsökande eller person i behov av 

                                                 
1  Se s. 23 i rapporten från Internationella organisationen för migration (IOM) Counter Trafficking and 

Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011 (Insatser mot människohandel och bistånd 

till utsatta migranter, årlig verksamhetsrapport 2011). 
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internationellt skydd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sin politik för 

familjeåterförening för offer för människohandel, i synnerhet när det är nödvändigt för 

deras skydd. 

28. Europaparlamentet påminner om att kommissionen innan den ingår ett avtal om 

viseringsliberalisering bedömer riskerna i samband med tredjelandet i fråga, i synnerhet 

när det gäller olaglig invandring. Parlamentet betonar att människohandelsnätverk också 

kan använda lagliga migrationsvägar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen låta ett 

av de kriterier som måste uppfyllas innan det kan bli tal om att ingå ett avtal om 

viseringsliberalisering vara att de berörda tredjeländerna måste samarbeta på riktigt i 

människohandelsfrågan. 

29. Europaparlamentet påminner om att EU behöver en bindande och obligatorisk 

lagstiftningsstrategi för vidarebosättning, så som anges i kommissionens 

migrationsagenda. Parlamentet påpekar att humanitär inresa vid behov kan användas som 

ett komplement till vidarebosättning för att ge akut skydd, ofta av tillfällig natur, till dem 

som är mest sårbara, till exempel ensamkommande barn eller flyktingar med 

funktionsnedsättning eller personer som är i behov av omedelbar medicinsk evakuering. 

30. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör utveckla skydds- och stödsystem för 

offer för att hjälpa dem att finna en väg ut ur utnyttjandet genom att först och främst 

tillhandahålla lämpliga bostäder, vilket inte bör vara villkorat med offrets uppehållsstatus, 

men även rådgivning och information, socialt stöd, utbildningsstöd och yrkesstöd, 

återanpassningsprogram samt terapeutisk och psykologisk vård, tillsammans med sociala 

aktörer och utbildningsaktörer. 

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt uppmärksamma sårbara 

grupper som utsätts för påtvingat tiggeri, såsom romer, och att beakta detta inom ramen 

för sina nationella strategier för integreringen av romer. 

32. Europaparlamentet betonar att barn och personer med funktionsnedsättning bör betraktas 

som sårbara offer för människohandel. Offer för människohandel kan utveckla 

funktionsnedsättningar på grund av människohandlarnas övergrepp, samtidigt som en 

individ med funktionsnedsättning kan komma att bli föremål för övergrepp av en 

människohandlare på grund av den sårbarhet som funktionsnedsättningen innebär. 

33. Europaparlamentet erkänner betydelsen av informations- och kommunikationsteknik och 

den roll som denna spelar för människohandeln, och inser att tekniken används för att 

förenkla rekryteringen och utnyttjandet av offren, men även kan användas som ett verktyg 

för att förhindra människohandel. Parlamentet anser att mer forskning bör fokusera på den 

roll som informations- och kommunikationsteknik spelar för människohandeln. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda användningen av internet i 

människohandelssyfte, särskilt när det gäller sexuell exploatering online. Parlamentet 

begär att Europol ska intensifiera kampen mot människohandel via internet inom ramen 

för EU IRU (EU-enheten för anmälan av innehåll på internet) för att upptäcka, rapportera 

och ta bort material på internet med koppling till människohandel. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sitt samarbete med tredjeländer 

för att ta hänsyn till den nya verkligheten med utveckling av människohandel via internet. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen och Europol att undersöka möjligheterna till ett 

samarbete mellan EU:s organ för kampen mot it-brottslighet (särskilt inom ramen för 

Europol) och tredjeländers organ. Parlamentet uppmanar kommissionen att också 

överväga alla användbara former av samarbete med internettjänstleverantörer i syfte att 

upptäcka och bekämpa innehåll med koppling till människohandel på internet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet vederbörligen informerat. 

36. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra kampen mot 

människohandel, som är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna, till en 

prioritering i sina yttre förbindelser och sin dialog med tredjeländer. 

37. Europaparlamentet understryker behovet att verka för en fullständig ratificering och ett 

fullständigt genomförande av Europarådets konvention om bekämpande av 

människohandel inom ramen för EU:s yttre förbindelser. 

38. Europaparlamentet understryker att tvångsäktenskap kan betraktas som en form av 

människohandel om det finns inslag av utnyttjande av offret, och uppmanar samtliga 

medlemsstater att införa denna dimension i sin definition av människohandel. Parlamentet 

betonar att utnyttjandet kan vara sexuellt (våldtäkt inom äktenskapet, påtvingad 

prostitution och pornografi) eller ekonomiskt (hushållsarbete och tvångstiggeri) och att 

tvångsäktenskap kan vara människohandelns slutliga syfte (att sälja ett offer som maka 

eller ingå äktenskap under hot). Parlamentet framhåller att tvångsäktenskap kan ske över 

gränserna, och uppmanar därför medlemsstaterna att försäkra sig om att de nationella 

myndigheterna med ansvar för migrationsfrågor får fullgod utbildning om problemet med 

tvångsäktenskap som en del av människohandel. Parlamentet uppmanar dessutom 

kommissionen att öka utbytet av bästa praxis på detta område. 

39. Europaparlamentet noterar att en ny form av människohandel har utvecklats där 

människor köps och säljs i syfte att utkräva lösesummor och där svår tortyr förekommer. 

Parlamentet konstaterar att denna nya form av kommersialisering av människor 

kännetecknas av utpressning, misshandel och våldtäkter som en metod för att tvinga fram 

betalningar av skulder från familjer och släktingar som är bosatta i och utanför EU. 

40. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att erkänna människohandel i 

syfte att utkräva lösesummor genom tortyr som en form av människohandel. Parlamentet 

anser att de svårt traumatiserade överlevande bör erkännas som offer för en form av 

åtalbar människohandel och få skydd, vård och stöd1. 

41. Europaparlamentet anser att säkra och lagliga inresevägar till EU skulle minska 

utsattheten och människohandeln. 

42. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna, i enlighet med direktiv 

2011/36/EU, bör uppmuntra organisationer i det civila samhället och samarbeta nära med 

dem, särskilt kring politiska initiativ, informations- och upplysningskampanjer, 

forsknings- och utbildningsprogram samt fortbildning, liksom uppföljning och utvärdering 

av effekterna av åtgärderna mot människohandel. Parlamentet påpekar vidare att icke-

statliga organisationer också bör bistå med avseende på tidig identifiering av och hjälp och 

                                                 
1  Denna nya typ av människohandel har redan nämnts i Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2016 om 

situationen i Eritrea. 
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stöd till offer. Parlamentet insisterar på att medlemsstaterna bör säkerställa att icke-statliga 

organisationer skyddas från vedergällningar, hot och trakasserier och i synnerhet att de 

undantas från åtal när de bistår offer för människohandel vilka befinner sig i en irreguljär 

situation. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta målinriktade 

och lämpliga förebyggande åtgärder, såsom utbildning, upplysningskampanjer och 

forskningsprogram, i syfte att minska risken för att människor faller offer för 

människohandel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbilda sina medborgare om 

människohandel och offeridentifiering genom informationskampanjer, bland annat för att 

öka medvetenheten om effekterna och konsekvenserna av sexturism och exploateringen 

av många utsatta kvinnor och barn som genom att bedriva överlevnadssex betjänar 

sexturismindustrin. 

44. Europaparlamentet välkomnar Europols insatser, särskilt inom ramen för Focal Point 

Twins, för att upptäcka personer som beger sig till tredjeländer för att där förgripa sig på 

barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med Europol genom att 

säkerställa ett systematiskt och snabbt informationsutbyte. 

45. Europaparlamentet rekommenderar att det internationella samfundet särskilt 

uppmärksammar problemet med människohandel i samband med kriser som 

miljökatastrofer och väpnade konflikter och i länder där mänskliga rättigheter allvarligt 

kränks och människor inte har något annat val än att lämna landet, i syfte att minska 

offrens sårbarhet gentemot människohandlare och andra kriminella nätverk. 

46. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta bättre system för att övervaka 

verksamheten vid privata arbetsförmedlingar som får tredjelandsmedborgare att resa till 

EU för att arbeta. 

47. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att samarbeta med den privata 

sektorn och alla relevanta intressenter för att förhindra människohandel längs hela 

leveranskedjan samtidigt som särskild hänsyn tas till barnarbete. Parlamentet understryker 

i detta avseende behovet av en europeisk företagssammanslutning mot människohandel 

som inrättas snabbt och fullt ut (så som beskrivs i EU:s strategi för utrotande av 

människohandel 2012–2016). 
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