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BEGRUNDELSE

Betænkningen har til formål at vurdere gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU, som 
fastsætter minimumsregler for afgrænsningen af forbrydelser og sanktioner i forbindelse med 
menneskehandel med fokus på migration og kønsaspektet. Den omhandler de retlige 
gennemførelsesforanstaltninger på medlemsstatsplan, den praktiske gennemførelse af 
direktivet i medlemsstaterne, den positive udvikling og de udfordringer, der er opstået. 
Afslutningsvis giver betænkningen en række anbefalinger til Kommissionen og 
medlemsstaterne med henblik på yderligere at fremme gennemførelsen af direktivet i 
fremtiden.

Baggrund – direktivet om bekæmpelse af menneskehandel (direktiv 2011/36/EU)

Som det fremgår af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel er menneskehandel en 
alvorlig forbrydelse, ofte begået inden for rammerne af organiseret kriminalitet, og en grov 
overtrædelse af de grundlæggende rettigheder. Direktivet, som blev vedtaget i 2011, indfører 
en holistisk, kønsspecifik og menneskerettighedsbaseret tilgang til bekæmpelse af 
menneskehandel.

I henhold til direktivet forstås ved menneskehandel "rekruttering, transport, overførelse, 
ydelse af husly til eller modtagelse af en person [...] ved trusler eller ved brug af magt eller 
andre former for tvang, ved bortførelse, ved bedrag, ved svig, ved misbrug af magt eller 
udnyttelse af en sårbar position eller ved, at der ydes eller modtages betaling eller fordele for 
at opnå samtykke fra en person, der har kontrol over en anden person, med henblik på 
udnyttelse" (artikel 2, stk. 1, afsnit 2).

Direktivet indeholder strafferetlige bestemmelser om retsforfølgning af gerningsmænd samt 
beskyttelse af og bistand til ofre, herunder beskyttelse af deres rettigheder i straffesager. Det 
sigter mod at styrke forebyggelsen af denne form for kriminalitet og indeholder bestemmelser 
om overvågningen af gennemførelsen. Det hænger tæt sammen med direktiv 2012/29/EU om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse 
og anerkender det kønsspecifikke ved fænomenet menneskehandel, at kvinder og mænd ofte 
handles til forskellige formål, og at bistands- og støtteforanstaltninger derfor også bør være 
kønsspecifikke.

Direktivet skulle være gennemført i medlemsstaternes lovgivning inden den 6. april 2013, og 
Kommissionen forelagde den 6. april 2015 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes overholdelse af direktivet. Kommissionen udgav desuden sin første 
periodiske rapport om de fremskridt, der er gjort inden for bekæmpelse af menneskehandel, jf. 
artikel 20 i direktivet, i 2016 og den anden i december 2018. Den tredje skal offentliggøres i 
oktober 2020.

På grundlag af disse rapporter og rapporter fra andre relevante interessenter er det åbenlyst, at 
der stadig er visse hindringer for den fuldstændige gennemførelse her næsten 10 år efter 
direktivets vedtagelse. Denne betænkning om gennemførelse sigter mod at afdække og belyse 
disse hindringer og give Kommissionen, medlemsstaterne og andre relevante interessenter 
specifikke anbefalinger til, hvordan praksisserne kan bringes i overensstemmelse på den mest 
effektive måde for at overvinde hindringerne for den fulde og effektive gennemførelse af 
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direktivet.

Metode anvendt i betænkningen om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU

I forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning iværksatte de to ordførere en lang 
række aktiviteter, herunder en vurdering af gennemførelsen foretaget af Europa-Parlamentets 
Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS) med titlen "Trafficking in Human 
Beings: Migration and Gender Issues", som blev offentliggjort i september 2020, 
workshoppen om kønsaspekter i FEMM i februar 2020 og en række høringer med 
institutionelle interessenter og interessenter fra civilsamfundet. Der er også afholdt flere 
møder med NGO'er for at få et klart billede af virkeligheden i praksis med deltagelse af 
følgende organisationer: UNODC, UN Women, EIGE, FRA, EASO, Den Europæiske 
Kvindelobby, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM og Proyecto Esperanza.

Sammenfatning af rapporten og vurderingen

Mange ofre og gerningsmænd opdages ikke og er ikke en del af de officielle statistikker. 
Derfor er en stor del af de statistiske data og rapporter ufuldstændige og giver ikke et 
nøjagtigt billede af situationen. Medlemsstaterne bør øge deres indsats for at bekæmpe 
menneskehandel i forbindelse med migration med fokus på nye mønstre, såsom en 
uforholdsmæssig stigning i antallet af kvinder og børn, der handles med henblik på seksuel 
udnyttelse. Der er brug for en større indsats for at bekæmpe straffrihed ved at retsforfølge 
dem, der udnytter og misbruger ofrene, herunder dem, der bevidst gør brug af ofrenes 
tjenester.

Der er brug for en mere koordineret tværnational tilgang til identifikationen af 
gerningsmændene ved at følge profitstrømmene. Næsten alle landerapporter fremhæver, at 
utilstrækkelig finansiering har været en stor hindring for indsatsen for at beskytte og hjælpe 
ofre for menneskehandel.

Beskyttelse af og hjælp og støtte til ofre:
Sporingen og identifikationen af ofrene er ifølge rapporter fortsat begrænset til trods for 
medlemsstaternes vilje til at træffe proaktive tilbageholdelsesforanstaltninger. Der kan være 
forskellige årsager hertil, f.eks. en begrænset lyst til at melde sig selv (som kan hænge 
sammen med ofrenes mistillid til retshåndhævende myndigheder, traumatiske oplevelser, 
frygt for gerningsmændene osv.). Samtidig omfatter medlemsstaternes strafferetlige systemer 
stadig kun begrænsede incitamenter, som kan få ofre til at stå frem, især når det vejes op imod 
de mulige risici i form af f.eks. repressalier eller udvisning.

De personer, der med størst sandsynligvis kommer i kontakt med ofre for menneskehandel 
(politi, anklagere, sundhedspersonale, undervisere, børneforsorgsmedarbejdere, 
arbejdsinspektører osv.), skal have øget deres kapacitet yderligere for at kunne identificere 
dem og yde bistand og henvisning i henhold til direktivet om bekæmpelse af menneskehandel. 
Kvalificeret personale skal give ofrene passende redskaber og ressourcer, såsom 
undervisning, der er kønssensitiv og tilpasset børn.

Manglen på data om antallet af identificerede ofre for menneskehandel i internationale 
beskyttelsesprocedurer begrænser muligheden for fuldt ud at vurdere effektiviteten af de 
identifikationsmekanismer, de nationale myndigheder anvender. Medlemsstaterne bør – især i 
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krise- og nødsituationer, såsom covid-19-pandemien – sikre tilgængelig og gratis juridisk 
bistand og repræsentation, arbejdsformidling og psykolog- og lægehjælp.

Menneskehandel som kønsspecifik lovovertrædelse: bekæmpelse af menneskehandel 
med henblik på seksuel udnyttelse:
Statistikker og data indikerer tydeligt, at seksuel udnyttelse fortsat er det mest almindelige 
formål med menneskehandel i EU.

Næsten tre fjerdedele af alle ofre i EU er kvinder og piger, og de handles primært med henblik 
på seksuel udnyttelse. Kvinder og piger har konsekvent udgjort størstedelen af ofrene siden 
2008, og størstedelen af de mindreårige ofre er piger, der handles med henblik på seksuel 
udnyttelse. 60 % af ofrene handles med henblik på seksuel udnyttelse, og over halvdelen er 
EU-borgere. Over 90 % af de ofre for menneskehandel, der handles med henblik på seksuel 
udnyttelse, er kvinder og piger, mens 70 % af de mistænkte, retsforfulgte og dømte 
menneskehandlere er mænd.

Disse data illustrerer kønsaspektet af menneskehandel. Kvinder og piger udgør stadig 
størstedelen af ofrene for menneskehandel med henblik på alle former for udnyttelse. Disse 
tendenser fremhæves løbende af Kommissionen, medlemsstaterne, 
civilsamfundsorganisationer og EU-agenturer. Derfor kræver menneskehandel en 
kønsspecifik tilgang, og medlemsstaterne bør styrke og videreudvikle kønsaspektet i 
overvågningen af gennemførelsen af EU-lovgivningen om menneskehandel.

Et afgørende aspekt af menneskehandel er straffriheden, der er særlig relevant i forbindelse 
med seksuel udnyttelse. Det reelle antal ofre er højere end det registrerede antal, og de fleste 
ofre opdages ikke, samtidig med at antallet af straffesager og domme mod gerningsmænd 
fortsat er lavt. En anden udfordring i forbindelse med efterforskningen og retsforfølgningen er 
brugen af internettet, de sociale medier og digitale teknologier til at rekruttere ofre for 
menneskehandel.

Samfundets tolerance over for ulighed mellem mænd og kvinder og vold mod kvinder og 
piger bidrager til at opretholde et miljø af eftergivenhed over for menneskehandel med 
henblik på seksuel udnyttelse. Bekæmpelse af denne straffrihedskultur og øget ansvarlighed 
kræver en større indsats og øget samarbejde i politiets efterforskning samt retsforfølgning og 
domfældelse, ikke blot mod menneskehandlere, men også mod dem, der tjener på 
forbrydelsen og udnytter ofrene.

Derfor er et væsentligt aspekt af forebyggelsen af menneskehandel nedbringelsen af 
efterspørgslen ved at gøre brugen af ofrenes tjenester, især ofre for seksuel udnyttelse, strafbar 
og iværksætte exitprogrammer eller oplysningskampagner, som skal modvirke efterspørgslen 
efter seksuelle ydelser fra ofre for menneskehandel i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, 
i direktivet om bekæmpelse af menneskehandel. Det ville være et vigtigt skridt i retning mod 
at anerkende grovheden af denne form for kriminalitet og sikre reelle rammer for 
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og sætte en stopper for straffrihedskulturen.

Menneskehandel i forbindelse med asyl- og migrationsområdet:
Omfattende migrationsstrømme vil kunne øge risikoen for menneskehandel i Europa.
Migranter risikerer at blive udsat for menneskehandel i forskellige faser af asylprocessen. De 
nøglefaktorer, der øger migranternes sårbarhed over for at blive ofre for menneskehandel, er 
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bl.a.:
1) begrænset adgang til oplysninger om migrationsprocedurer,
2) manglende forståelse for beskæftigelsessystemer og -regler i bestemmelseslandet, 3) 
tredjepartsmæglere i migrationsprocessen og
4) manglen på sikre, lovlige og velordnede migrationskanaler for asylansøgere.
Derudover kan afslag på asyl og afgørelser om tilbagesendelse øge risikoen for, at migranter 
bliver ofre for menneskehandel.

Ifølge en IOM-undersøgelse fra 2017, som er baseret på 9 000 migranter og flygtninge, der 
rejste via det centrale og østlige Middelhav, er der en høj forekomst af menneskehandel 
blandt dem: Omkring to tredjedele af de mandlige og kvindelige migranter meldte om 
personlige oplevelser med at blive tilbageholdt mod deres vilje, og visse migranter (9 % af 
mændene og 15 % af kvinderne) meldte om direkte erfaring med de fire former for udnyttelse.

Der registreres et meget lavt antal ofre for menneskehandel i internationale 
beskyttelsesprocedurer, selv om mange medlemsstater har indført systemer, som skal gøre det 
muligt at opdage og identificere ofre og henvise dem til passende internationale 
beskyttelsesprocedurer (ved hjælp af individuelle vurderinger og samtalespørgsmål).

Forskning viser dog, at manglen på data om antallet af identificerede ofre for menneskehandel 
i internationale beskyttelsesprocedurer begrænser muligheden for fuldt ud at vurdere 
effektiviteten af de identifikationsmekanismer, de nationale myndigheder anvender.

Specifikt i forbindelse med de øgede migrationsstrømme til EU blev "hotspottilgangen" 
iværksat som led i den europæiske dagsorden for migration i april 2015. Flere hotspots blev 
etableret for at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne i frontlinjen, som modtager 
asylansøgere og andre migranter, og de relevante EU-agenturer. Identificeringen af ofre i 
disse hotspots er dog fortsat meget begrænset, og medlemsstaternes praksisser er ikke 
sammenhængende, hvilket er blandt årsagerne til, at ordførerne medtager henstillinger til at 
øge indsatsen for at identificere potentielle ofre, herunder ved at inddrage 
civilsamfundsorganisationer og andre aktører, men også ved at give det involverede personale 
den nødvendige uddannelse.

Handel med børn:
En tredjedel af de asylansøgere, der ankommer til EU, er børn og uledsagede mindreårige1. 
Som det fremgår af en ny EPRS-undersøgelse2, er kvinder og børn, i forbindelse med 
blandede migrationsstrømme, særligt udsatte for at blive ofre for menneskehandlere. Det blev 
bemærket, at næsten en fjerdedel af alle ofre i EU er børn. Heraf udgjorde piger omkring 
78 % af ofrene, og næsten 75 % af alle mindreårige ofre i EU var EU-borgere. De er særligt 
sårbare, og mindreårige ofre får alvorlige og varige psykiske, psykologiske og 
følelsesmæssige skader.

Direktiv 2011/36/EU indeholder også bestemmelser om, at medlemsstaterne skal tage 
behørigt hensyn til de personlige og særlige omstændigheder for et uledsaget barn, der er 
offer for menneskehandel. I denne henseende bør de træffe beskyttelsesforanstaltninger 
baseret på barnets tarv og, når det er relevant, udpege en værge for den uledsagede 

1 EPRS, vurdering af gennemførelsen, s. 69.
2 A. Scherrer, Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation, EPRS, 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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mindreårige.

Ifølge rapporter straffes børn, ofte i forbindelse med migration, også for lovovertrædelser 
begået af nød under pres fra menneskehandlere. I nogle af de identificerede sager er der ikke 
blot tale om manglende implementering af den offerorienterede tilgang i direktivet om 
bekæmpelse af menneskehandel, men først og fremmest om menneskerettighedskrænkelser.

I henhold til direktivet bør børn tilbydes gratis juridiske ressourcer og bistand, og der bør 
stilles beskyttelsesforanstaltninger, såsom værger, til rådighed for mindreårige ofre med 
særlig fokus på uledsagede børn. Selv om der er sket forbedringer, mangler mange 
medlemsstater stadig passende beskyttelses- og støtteforanstaltninger for børn.

De strafferetlige systemers effektivitet og kriminalisering af brugen af tjenester:
Der kan konstateres visse forbedringer, men et lavt efterforskningsniveau, få vellykkede 
retsforfølgninger og et lavt antal domfældelser er fortsat et almindeligt forekommende 
mønster i medlemsstaterne. Ydermere viser indsamlede data i EU, at der er forskelle mellem 
retsafgørelserne i medlemsstaterne. Ud af 3 691 domme afsagt i 2015-2016 førte 302 til 
frifindelse, 2 925 til domfældelse og 464 til andre afgørelser3.

Medlemsstaterne har lovbestemmelser, som tillader myndighederne ikke at retsforfølge eller 
straffe ofre for menneskehandel. Gennemførelsen heraf i praksis giver dog stadig anledning 
til, at ofre, både voksne og børn, straffes, herunder med fængsel. Det er en alvorlig krænkelse 
af menneskerettighederne og kan forstærke ofrenes manglende tillid til det strafferetlige 
system. Manglende klarhed i de vedtagne lovbestemmelser og mangler i 
identifikationsprocesserne påvirker gennemførelsen af artikel 8 i medlemsstaterne i negativ 
retning.
Det rapporteres, at der er behov for større specialisering af fagfolk i forskellige faser af 
proceduren.

I henhold til direktivet, men også politiske dokumenter, såsom strategien og 
opfølgningsmeddelelsen, er et af de vigtigste elementer inden for forebyggelse af 
menneskehandel, som medlemsstaterne tilskyndes til at gennemføre, kriminaliseringen af 
bevidst brug af tjenester, der tilbydes af ofre for menneskehandel.

Samarbejde medlemsstaterne imellem og med EU-agenturer:
Samarbejde mellem medlemsstaterne er vigtigt for at forebygge menneskehandel samt opdage 
ofre for menneskehandel og sikre deres rettigheder. Flere EU-agenturer spiller desuden en 
vigtig rolle i at støtte de enkelte medlemsstater i deres indsats for at bekæmpe 
menneskehandel og fremme samarbejde mellem to eller flere medlemsstater. Både EASO og 
FRONTEX øger medlemsstaternes kapacitet inden for registrering af nyankomne migranter, 
især til etablering af "hotspots", ved at tilbyde kapacitetsopbygningsinstrumenter inden for 
sporing af ofre for menneskehandel, såsom uddannelse, værktøjer og vejledninger.

Manglende erfaring inden for grænseoverskridende samarbejde blev fremhævet som en 
faktor, der potentielt har negative konsekvenser for efterforskninger og straffesager, og flere 

3 Dataindsamling om menneskehandel i EU for 2018, s. 101, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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nationale myndigheder har anvendt enten bilateralt samarbejde eller samarbejde via andre 
kanaler, såsom Europol og Interpol.

Det fremgår af forskning, at:
1) det effektive samarbejde mellem medlemsstaterne er steget støt gennem årene, og at 

der kan identificeres eksempler på gode EU-dækkende, regionale og bilaterale 
praksisser

2) medlemsstaterne modtager og sætter pris på forskellige former for støtte ydet af en 
række EU-agenturer og -instrumenter

3) der fortsat er en række udfordringer og områder, der kan forbedres, især vedrørende 
behovet for større ansvarlighed i praksisser, der involverer flere agenturer.

Det er bemærkelsesværdigt, at medlemsstaternes dataindsamling afslørede, at FRA tillægges 
begrænset betydning i bekæmpelsen af menneskehandel. FRA kan spille en større rolle i at 
undersøge strafferetlige og retlige procedurer, især dem, der involverer flere medlemsstater og 
retshåndhævende myndigheder. Det ville give anledning til bedre overvågning af virkninger 
på de grundlæggende rettigheder, der henhører under EU-lovgivningen på dette område.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
(2020/2029(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og artikel 8, 79 og 83 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 3, 5 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om 
erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel)1,

– der henviser til Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel og til 
Europarådets anbefalinger på dette område,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet ("Palermokonventionen") og protokollerne hertil, især protokollen om 
forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med 
kvinder og børn ("FN's protokol om menneskehandel") og protokollen om bekæmpelse 
af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder og til den valgfrie protokol til 
konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og 
børnepornografi samt til Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2019 om 
børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder2,

– der henviser til det arbejde, som FN's særlige rapportør om menneskehandel, især 
handel med kvinder og børn, udfører, 

– der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod 
kvinder (CEDAW), især artikel 6, som sigter mod at bekæmpe alle former for handel 
med og udnyttelse af prostitution af kvinder,

– der henviser til FN's konvention om bekæmpelse af menneskehandel og udnyttelse af 
andres prostitution, 

1 EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.
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– der henviser til Beijingerklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget 
på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 
slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5 
(2000), Beijing +10 (2005) og Beijing +15 (2010) og på Beijing +20-
revisionskonferencen,

– der henviser til den fælles FN-kommentar om EU-direktivet om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, som opfordrer til at yde 
international beskyttelse af ofre for menneskehandel på en kønssensitiv måde,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konvention om 
tvangsarbejde fra 1930 (nr. 29), protokollen fra 2014 til konventionen om tvangsarbejde 
fra 1930, konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde fra 1957 (nr. 105) og 
henstillingen om tvangsarbejde (supplerende foranstaltninger) fra 2014 (nr. 203),

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet ("Istanbulkonventionen"), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 
2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte 
og beskyttelse, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA ("direktivet 
om ofres rettigheder")3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 
2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold5,

– der henviser til Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, 
eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de 
kompetente myndigheder ("direktivet om udstedelse af opholdstilladelser")6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juni 2020 om en EU-strategi for ofres 
rettigheder (2020-2025) (COM(2020)0258),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. juni 2012 med titlen "EU's strategi 
for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016" (COM(2012)0286),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 17. oktober 2014 med titlen "Mid-
term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of 
trafficking in human beings" (SWD(2014)0318) og til den første (COM(2016)0267), 
anden (COM(2018)0777) og tredje (2020) rapport, om de fremskridt, der er gjort i 

3 EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.
4 EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24.
5 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.
6 EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.
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bekæmpelsen af menneskehandel, 

– der henviser til Kommissionens rapport med en vurdering af, i hvilket omfang 
medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme direktiv 
2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af 
ofrene herfor i henhold til artikel 23, stk. 1 (COM(2016)0722), 

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold7,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om bekæmpelse af menneskehandel som 
led i EU's eksterne forbindelser8,

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2016 om gennemførelsen af direktiv 
2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv9, 

– der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om seksuel udnyttelse og prostitution 
samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene10,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. december 2017 med titlen 
"Rapportering om opfølgningen på EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel og 
fastlæggelse af yderligere konkrete tiltag" (COM(2017)0728),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152),

– der henviser til Europols situationsrapport "Trafficking in human beings in the EU" 
(menneskehandel i EU) af 18. februar 2016,

– der henviser til Eurostat-rapporten "Trafficking in human beings" (menneskehandel) af 
17. oktober 2014,

– der henviser til UNHCR's retningslinjer af 7. april 2006 om international beskyttelse 
med titlen "The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk 
of being trafficked", 

– der henviser til vurderingen af gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU "Assessment of 
Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues", som blev offentliggjort af Europa-
Parlamentets Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning den 15. september 202011, 

7 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0080.
8 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 47.
9 EUT C 76 af 28.2.2018, s. 61.
10 EUT C 285 af 29.8.2017, s. 78.
11 Vurdering af gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration 
and gender issues", Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning, Enheden for Efterfølgende Evaluering, 
15.9.2020.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_DA.html
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– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. 
forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at menneskehandel udgør moderne slaveri og en voldsom krænkelse af 
de grundlæggende rettigheder, jf. artikel 5, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;

1. påpeger, at der er brug for koordinerede og sammenhængende rammer på EU-niveau, 
som garanterer beskyttelsen af ofre for menneskehandel, herunder ved koordineret 
gennemførelse af de rettigheder, der er indført ved direktivet om ofres rettigheder, 
direktivet om udstedelse af opholdstilladelser og direktivet om erstatning12;

2. glæder sig over det fornuftige arbejde, der udføres af EU-koordinatoren for bekæmpelse 
af menneskehandel, med at koordinere EU's indsats over for menneskehandel og 
udvikle viden om og resultater inden for de forskellige aspekter af menneskehandel, 
herunder forskning i kønsaspektet og især børns sårbarhed; 

3. fremhæver betydningen af finansieringen af programmer under Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed, som fortsat skal bruges til 
projekter til bekæmpelse af menneskehandel, samt brugen af andre tilgængelige 
instrumenter;

4. understreger, at manglen på konsekvente og detaljerede data fortsat er til hinder for en 
passende vurdering af tendenser inden for menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne 
til at indsamle mere ajourførte data, som er opdelt efter alder og køn, og som omfatter 
indenlandsk handlede personer, ved at indsamle statistiske oplysninger i samarbejde 
med civilsamfundet; 

5. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at skelne mellem 
menneskehandel og menneskesmugling, som kræver forskellige lovgivningsmæssige 
tiltag; understreger, at den manglende sondring mellem disse begreber ofte giver 
anledning til, at ofrene ikke identificeres korrekt og ikke får adgang til 
beskyttelsesforanstaltninger, samt at der opstår sekundær viktimisering;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge brugen af digitale 
teknologier til menneskehandel som de primære redskaber til at rekruttere ofre for 
menneskehandel;

Identificering og beskyttelse af samt bistand og støtte til ofre

7. understreger, at tidlig identificering af ofrene fortsat er en af de største udfordringer i 

12 Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser, EUT L 261 af 6.8.2004, 
s. 15.
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forbindelse med gennemførelsen og er et af de mest afgørende elementer i at sikre, at 
ofrene kan udøve deres rettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at give flere aktører 
ansvar for at identificere ofre for menneskehandel i alle procedurens faser, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet, immigrations- og asylmyndigheder, 
arbejdsinspektører, socialrådgivere og sundhedspersonale; 

8. opfordrer alle medlemsstater til effektivt at garantere ofres rettigheder og støtte dem 
med en tilgang, som inddrager kønsaspektet, idet der sikres komplementaritet med 
direktivet om ofres rettigheder; bemærker, at direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel forbyder kriminalisering af ofre for menneskehandel; 

9. understreger, at om end den fulde virkning af covid-19-pandemien endnu ikke kan 
måles, står det klart, at krisen i uforholdsmæssig høj grad går ud over de mest sårbare 
ofre for menneskehandel, især kvinder og børn; 

10. påpeger behovet for en sammenhængende og koordineret national 
henvisningsmekanisme; understreger, at godt samarbejde mellem politiet og 
ikkestatslige organisationer (NGO'er) ikke kan træde i stedet for en fuldt udviklet 
national henvisningsmekanisme, som definerer alle relevante aktørers roller og 
ansvarsområder13;

11. opfordrer Kommissionen til at overvåge og vurdere situationen inden for erstatning til 
ofre i medlemsstaterne med hensyn til adgang, håndhævelse og reel udbetaling og til at 
forelægge specifikke foranstaltninger til at sikre bedre adgang til erstatning;

Menneskehandel som en kønsspecifik lovovertrædelse og bekæmpelse af menneskehandel 
med henblik på seksuel udnyttelse

12. understreger, at seksuel udnyttelse fortsat er det mest almindelige formål med 
menneskehandel i EU og har været det siden 2008, eftersom 60 % af ofrene handles 
med henblik på seksuel udnyttelse; bemærker, at over 90 % af disse ofre er kvinder og 
piger, og at over 70 % af menneskehandlerne er mænd;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe specifikke foranstaltninger til at 
bekæmpe vold mod kvinder og ulighed mellem mænd og kvinder som bagvedliggende 
årsager til menneskehandel; henstiller til, at Kommissionen styrker og udvikler 
kønsaspektet i overvågningen af gennemførelsen af EU-lovgivningen om 
menneskehandel;

14. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at undersøge, hvordan 
efterspørgslen efter seksuelle ydelser fremmer menneskehandel, eftersom 
menneskehandlere har tendens til at sende deres ofre til lande, hvor prostitution er 
reguleret og lovlig, hvilket gør det langt lettere for menneskehandlere at bruge et lovligt 
miljø til at udnytte deres ofre14; minder om, at mistænkte i visse EU-medlemsstater, 
hvor prostitution er lovlig, kunne udnytte børn sammen med voksne ofre15; 

13 Europarådets Ekspertgruppe til Bekæmpelse af Menneskehandel (Greta) anbefaler bl.a. at sikre, at den 
nationale henvisningsmekanisme anvendes på asylansøgere og tilbageholdte immigranter.
14 Europols situationsrapport "Trafficking in human beings in the EU" af 18.2.2016. 
15 Europols situationsrapport "Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
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15. opfordrer Kommissionen til at prioritere forebyggelsen af kriminalitet i form af 
menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, herunder ved at vedtage 
foranstaltninger og programmer, som skal modvirke og begrænse efterspørgslen, og 
opfordrer medlemsstaterne til at tilføje brug af ydelser udbudt af ofre for 
menneskehandel som lovovertrædelse i deres nationale lovgivning som anbefalet i 
artikel 8 i direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og som gentaget af 
Kommissionen i 201816;

16. opfordrer medlemsstaterne til at sætte fokus på de tilbagevendende og nye mønstre for 
menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, såsom den stigende udnyttelse af 
børn og brugen af "lover boy"-metoden som den mest hyppige metode til at rekruttere 
ofre ved hjælp af onlineteknologier; 

17. fremhæver betydningen af uddannelsesprogrammer, der tager hensyn til kønsaspektet, 
for de myndighedspersoner, der beskæftiger sig med ofre, for at øge den tidlige 
identificering af ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse og 
opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at støtte ofrene, såsom 
exitprogrammer, social reintegration og reintegration på arbejdsmarkedet og tjenester 
inden for seksuel sundhed; 

Menneskehandel i forbindelse med asyl og migration 

18. understreger, at migrationsstrømme kan øge risikoen for, at migranter bliver ofre for 
menneskehandel i EU17; påpeger, at der har været en kraftig stigning i antallet af 
kvinder og piger, der handles via det centrale Middelhav med henblik på seksuel 
udnyttelse i EU18; 

19. gentager, at asylansøgere, flygtninge og migranter er særligt sårbare over for 
menneskehandel, og at der bør lægges særlig vægt på handel med kvinder, børn og 
andre sårbare grupper; understreger, at der er sårbarhedsmomenter og risici på 
forskellige trin i migrationsprocessen forud for selve migrationen, undervejs mod EU, 
på bestemmelsesstedet og ved tilbagevenden19;

20. fremhæver det meget lave antal ofre for menneskehandel, der registreres i internationale 
beskyttelsesprocedurer; opfordrer medlemsstaterne til at styrke bestemmelserne om 
information til ankommende personer, herunder ved hjælp af oversættelse og tolkning, 
om deres rettigheder og de gældende procedurer i henhold til EU-lovgivningen, 
herunder om mulighederne for at få bistand fra advokater og kulturmæglere;

21. påpeger, at personer, der ansøger om international beskyttelse, og som identificeres som 
ofre for menneskehandel, i nogle lande skal skifte procedure søge om opholdstilladelse i 

in the EU", 18.10.2018.
16 Anden rapport om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af direktivet, COM(2018)0777, s. 6.
17 Anden statusrapport, COM(2018)0777. Europol, Det Europæiske Center vedrørende Migrantsmugling 
(EMSC), 4th Annual Report, 2020; Europols situationsrapport "Trafficking in human beings in the EU", 
18.2.2016.
18 Anden statusrapport, COM(2018)0777, s. 3.
19 Vurdering af gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration 
and gender issues", Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning, Enheden for Efterfølgende Evaluering, 
15.9.2020, s. 50.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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henhold til direktiv 2004/81/EF20; opfordrer medlemsstaterne til at indføre en holistisk 
og tværfaglig tilgang, som sikrer, at bekæmpelse af menneskehandel og 
asylprocedurerne hænger indbyrdes sammen og supplerer hinanden;

22. opfordrer medlemsstaterne til at sikre sammenhængende anvendelse af bestemmelserne 
i Dublin III-forordningen, direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og direktivet 
om udstedelse af opholdstilladelser for at forhindre den praksis, der anvendes i visse 
medlemsstater, hvor ofre for menneskehandel overføres til det land, hvor de blev 
udnyttet, da de ankom i første omgang, hvorved de i højere grad udsættes for risikoen 
for igen at blive offer for menneskehandel;

23. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats for at identificere potentielle ofre på 
et tidligt tidspunkt, især inden for migrationsstrømme og hotspots; opfordrer 
medlemsstaterne til at stille passende ressourcer til rådighed for særlige faciliteter for 
uledsagede mindreårige og kvindelige ofre for menneskehandel;

24. bemærker, at medlemsstaternes migrationspolitikker, som er rettet mod bekæmpelse af 
irregulær migration, kan have en afskrækkende virkning på sårbare migranter og give 
gerningsmændene yderligere midler til at udnytte ofre med status som irregulære 
migranter21; opfordrer medlemsstaterne til at afkoble håndhævelsesaktiviteter på 
migrationsområdet fra retshåndhævende aktiviteter;

Handel med børn

25. bemærker, at børn udgør næsten en fjerdedel af alle ofre i EU, og at piger udgør langt 
størstedelen (78 %) af de mindreårige ofre i EU; påpeger, at næsten 75 % af alle 
mindreårige ofre i EU var EU-borgere; bekymrer sig især om mindreårige ofre i EU, der 
handles med henblik på seksuel udnyttelse22; 

26. opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på at identificere mindreårige ofre og hjælpe 
dem med at udøve deres rettigheder; fremhæver behovet for værger, herunder 
midlertidige værger som en nødforanstaltning, som straks skal udnævnes for 
mindreårige ofre;

27. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre direktiv 2011/93/EU om 
bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi23 
samt til at styrke deres politisamarbejde og retlige samarbejde for at forebygge og 
bekæmpe seksuel udnyttelse; 

28. bemærker, at børn på migrationsområdet, og især uledsagede mindreårige migranter, 
fortsat er i højere risiko for menneskehandel og udnyttelse på vej til og i EU; 

20 Vurdering af gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration 
and gender issues", Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning, Enheden for Efterfølgende Evaluering, 
15.9.2020, s. 49.
21 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, maj 2020. 
22 Europol, EMSC, 4th Annual Activity Report, 2020.
23 EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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De strafferetlige systemers effektivitet og kriminalisering af brugen af ofrenes tjenester 

29. bemærker det lave antal retsforfølgninger og domfældelser for menneskehandel; 
opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at forbedre efterforskningen 
af sager om menneskehandel og indføre stærke strafferetlige sanktioner for 
menneskehandel;

30. påpeger, at ikke alle medlemsstater har indført relevant lovgivning til gennemførelse af 
artikel 18 i direktivet om bekæmpelse af menneskehandel24; bemærker, at de forskellige 
retlige forhold inden for kriminalisering af brugen af ofres tjenester kan skade indsatsen 
for at nedbringe efterspørgslen; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at gøre 
bevidst brug af ydelser udbudt af ofre for menneskehandel til en strafbar handling; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at indføre klare bestemmelser om, at ofre for 
menneskehandel ikke må retsforfølges eller straffes, og til at afkoble beskyttelsen fra 
samarbejdet med de retshåndhævende myndigheder;

32. fremhæver betydningen af økonomisk efterforskning og princippet om at "følge 
pengene" som en central strategi i efterforskningen og retsforfølgningen af organiserede 
kriminelle netværk, der tjener penge på menneskehandel; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere og fremme brugen af det eksisterende retlige samarbejde og politisamarbejde og 
de tilgængelige redskaber;

Samarbejde medlemsstaterne imellem og med EU-agenturer

33. minder om EU-agenturernes rolle i den tidlige identificering af ofre og bekæmpelsen af 
menneskehandel; opfordrer til flere ressourcer til agenturerne inden for retlige og indre 
anliggender med henblik på at give deres personale adgang til uddannelse og give 
mulighed for udvikling af kapacitetsopbygningsinstrumenter inden for sporing af ofre, 
herunder ansættelse af medarbejdere med uddannelse i kønsaspektet, især i de 
medlemsstater, der står over for øgede blandede migrationsstrømme; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for integrering af kønsaspektet i de 
retshåndhævende myndigheders aktiviteter i hele EU;

Henstillinger

34. opfordrer Kommissionen til at ændre direktivet om bekæmpelse af menneskehandel 
med henblik på en opdatering af bestemmelserne heri, herunder iværksættelse af 
specifikke foranstaltninger til forebyggelse og retsforfølgning af menneskehandel med 
henblik på seksuel udnyttelse som det største område inden for menneskehandel, til at 
tackle brugen af onlineteknologier i både udbredelsen og forebyggelsen af 
menneskehandel, til at forbedre foranstaltningerne til forebyggelse og tidlig 
identificering af ofrene og til at styrke det horisontale kønsaspekt på tværs af alle former 
for menneskehandel samt til at sikre, at medlemsstaterne specifikt gør det strafbart at 
benytte enhver tjeneste, der involverer udnyttelse; 

35. understreger, at det er vigtigt at sikre en sammenhængende tilgang for at forbedre 
identificeringen af potentielle ofre i forbindelse med migrationsstrømme og i 

24 Anden statusrapport, COM(2018)0777, s. 29.
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hotspottene, at forbedre adgangen til asylprocedurer og at sikre deres komplementaritet 
med procedurerne inden for menneskehandel; opfordrer Kommissionen til at vurdere 
gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og forelægge forslag 
til revision heraf;

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge og vurdere risikoen for, at 
de personer, der smugles, bliver ofre for menneskehandel, med særlig fokus på 
situationen for uledsagede mindreårige og kvinder; understreger i den sammenhæng, at 
der er behov for mere lovlige og sikre migrationsruter for at forhindre udnyttelse af 
sårbare personer med status som irregulære migranter;

37. opfordrer Kommissionen til at lade den nye strategi for bekæmpelse af menneskehandel 
omfatte klare tiltag vedrørende udnævnelsen af EU-koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel;

°
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38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


