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Angående: Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för 
arbetskraftsexploatering i EU 

I sin rapport för 2016 om framstegen i kampen mot människohandel konstaterade kommissionen att 
76% av de registrerade offren var kvinnor och minst 15% var barn. De flesta av de registrerade offren 
var EU-medborgare, varav 65% kom från Rumänien, Bulgarien, Nederländerna, Ungern och Polen. 
Människohandel för sexuellt utnyttjande utgör fortfarande den mest utbredda formen av 
människohandel (67% av registrerade offer), och därefter kommer arbetskraftsexploatering (21%). 

Flera medlemsstater har rapporterat att människohandel för arbetskraftsexploatering ökar (21% av 
alla registrerade offer). I rapporten identifieras jordbruket som en av de mest riskfyllda sektorerna, 
vilket visats i de nyligen rapporterade fallen med rumänska kvinnor som fallit offer för människohandel 
i Italien. De fem länder utanför EU med flest registrerade offer var Albanien, Kina, Marocko, Nigeria 
och Vietnam. Internationella organisationen för migration (IOM) och Unicef har rapporterat en kraftig 
ökning av nigerianska kvinnor och flickor som fallit offer för människohandel, varav 50% var 
ensamkommande barn. För 80% av kvinnorna syftade människohandeln till sexuellt utnyttjande.  

EU har, genom direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om 
skydd av dess offer, antagit åtgärder för förebyggande, skydd och stöd till offer samt lagföring av 
människosmugglare, samt inrättat nationella brottsbekämpande myndigheter som är specialiserade 
på människohandel och skapat alleuropeiska utredningsgrupper för att väcka åtal i fall som rör 
gränsöverskridande fall av människohandel. Medlemsstaterna måste också följa direktiv 2012/29/EU 
om brottsoffers rättigheter och 2014/36/EU om säsongsarbetare. I artikel 5 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuds dessutom slaveri och tvångsarbete, medan det i 
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artikel 31 anges att alla arbetstagare har rätt till rättvisa och goda arbetsförhållanden. 

När det gäller de rapporterade allvarliga fallen med arbetskraftsexploatering och sexuellt utnyttjande i 
de olika berörda sektorerna, vilken är kommissionens bedömning av medlemsstaternas efterlevnad av 
de ovannämnda direktiven och deras skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet för att skydda 
arbetstagarna och utföra kontroller som syftar till att identifiera fall med arbetskraftsexploatering, och 
att skydda offren, inrätta mekanismer för prövning och se till att förövarna ställs inför rätta? Vilka 
åtgärder vidtar kommissionen mot de medlemsstater som inte följer direktiven? 

Vilka konkreta åtgärder vidtar kommissionen för att ta itu med jämställdhetsaspekten när det gäller 
människohandel, sexuella övergrepp och arbetskraftsexploatering? Med tanke på antalet rapporterade 
fall och de specifika sektorer som berörs, vilka resurser har man särskilt avsatt för 
jämställdhetsaspekten i syfte att ta itu med problemet på ett effektivt sätt? 

Vilket utredningsarbete har man gjort för att rikta in sig på de länder där sexuellt utnyttjande och 
arbetskraftsexploatering är mest förekommande? 

Med utgångspunkt från medlemsstaternas skyldighet att rapportera uppgifter, samlar kommissionen in 
särskilda uppdelade uppgifter om kvinnor som fallit offer för sexuellt utnyttjande och 
arbetskraftsexploatering i EU? När kommer kommissionen att lägga fram sin strategi för perioden 
efter 2016? 
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