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Om: Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og 
udnyttelse som arbejdskraft i EU 

I sin betænkning fra 2016 om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel fandt 
Kommissionen, at 76% af de registrerede ofre var kvinder, og mindst 15% var børn. De fleste af de 
registrerede ofre var EU-borgere, hvoraf 65% var fra Rumænien, Bulgarien, Nederlandene, Ungarn og 
Polen. Menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse er stadig den mest udbredte form for 
menneskehandel (67% af de registrerede ofre), efterfulgt af udnyttelse som arbejdskraft (21%). 

Adskillige medlemsstater har rapporteret, at menneskehandelen med henblik på udnyttelse som 
arbejdskraft (21% af de registrerede ofre) er stigende. Rapporten peger på landbruget som en af 
sektorerne med høj risiko, og som eksempel nævnes de nyligt indberettede tilfælde af rumænske 
kvinder, der er ofre for menneskehandel i Italien. De fem øverste tredjelande på listen for registrerede 
ofre var Albanien, Kina, Marokko, Nigeria og Vietnam. Den Internationale Organisation for Migration 
(IOM) og UNICEF har rapporteret om en dramatisk stigning i antallet af nigerianske kvinder og piger, 
der er blevet ofre for menneskehandel, hvoraf 50% er uledsagede børn; og 80% af kvinderne blev 
handlet med henblik på seksuel udnyttelse.  

EU har gennem direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor vedtaget foranstaltninger til forebyggelse, beskyttelse af og støtte til ofrene 
og til retsforfølgelse af bagmændene såvel som etablering af særlige nationale 
retshåndhævelsesenheder med speciale i menneskehandel og oprettelse af paneuropæiske 
efterforskningshold, som skal efterforske grænseoverskridende sager om menneskehandel. 
Medlemsstaterne skal desuden opfylde direktiv 2012/29/EU om ofres rettigheder og 2014/36/EU om 
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sæsonarbejdere. Endvidere forbyder artikel 5 i EU's charter om grundlæggende rettigheder slaveri og 
tvangsarbejde, mens det i artikel 31 fastslås, at enhver arbejdstager har ret til "retfærdige og rimelige" 
arbejdsforhold. 

For så vidt angår den indberettede alvorlige arbejdsmæssige og seksuelle udnyttelse i de forskellige 
berørte sektorer, hvad er da Kommissionens vurdering af medlemsstaternes overholdelse af 
ovennævnte direktiver og deres forpligtelse til at udvise behørig omhu for at beskytte arbejdstagerne 
og til at foretage inspektioner med henblik på at afdække tilfælde af udnyttelse af arbejdskraften, såvel 
som til at beskytte ofrene, etablere klagemekanismer og sikre, at gerningsmændene bliver 
retsforfulgt? Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen over for medlemsstater, der ikke overholder 
direktiverne? 

Hvilke specifikke foranstaltninger træffer Kommissionen for at afhjælpe den kønsbestemte dimension 
af menneskehandel, seksuelt misbrug og udnyttelse? I betragtning af antallet af indberettede sager og 
berørte sektorer, hvilke ressourcer er der da blevet afsat specifikt til den kønsbestemte dimension for 
at løse problemet effektivt? 

Hvilke undersøgelsesmæssige tiltag er der gjort for at målrette indsatsen mod de lande, hvor seksuel 
og arbejdsmæssig udnyttelse er mest udbredt? 

Indsamler Kommissionen, på grundlag af medlemsstaternes forpligtelse til at indberette data, 
specifikke disaggregerede data om kvinder, der er ofre for arbejdsmæssig og seksuel udnyttelse i 
EU? Hvornår agter Kommissionen at forelægge sin strategi for tiden efter 2016? 
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