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1. Johdanto

Ø Ihmiskauppa, joka on kansainvälisesti määritelty hyväksikäyttötarkoituksessa 
tapahtuvaksi henkilöiden värväykseksi, kuljettamiseksi, siirtämiseksi, 
kätkemiseksi tai vastaanottamiseksi voimankäytöllä uhkaamisen tai voiman 
käytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen tai harhaanjohtamisen 
avulla1, yleistyy kaikkialla maailmassa erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön eri 
muotoihin  perustuvan nais- ja lapsikaupan lisääntyessä. 

Ø Kuten ihmiskaupan torjuntaa ja ehkäisemistä koskevassa Brysselin 
julkilausumassa2 on todettu ja ihmiskaupan vastaisessa Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa3 erikseen mainittu, tasa-arvokysymysten valtavirtaistamista ja 
lapset huomioon ottavaa ajattelutapaa on edistettävä, sillä ne ovat ihmisoikeuksien 
kannalta elintärkeitä tekijöitä salakaupan torjunnan yhteydessä. 

2. Viimeaikaiset suuntaukset

Ø Yhdistyneiden Kansakuntien väestörahaston vuonna 2003 julkaisemassa 
maailman väestöä käsittelevässä raportissa arvioidaan, että seksikaupan uhreiksi 
ja työorjiksi joka vuosi joutuvien naisten ja lasten määrä vaihtelee suuresti, 
700 000:sta 4 miljoonaan4. Potentiaalisia uhreja on runsaasti laittomien 
maahanmuuttajien suuressa joukossa. Se kertoo ihmiskaupan tuottoisuudesta, sillä 
IOM:n5 mukaan noin 50 prosenttia kaikista maailman 175 miljoonasta 
maahanmuuttajasta on naisia. Ihmiskauppaa harjoittavista verkostoista on myös 
tullut viime aikoina erittäin joustavia. Ne voivat hajautetun rakenteensa ansiosta 
päästä nopeasti piiloon lainvalvontatoimilta ja eroon mahdollisista kilpailijoista6. 

Ø Luotettavaa ja täsmällistä tietoa ihmiskaupan uhreiksi Euroopassa joutuvien lasten 
ja naisten määrästä ei ole olemassa. Useita huomioita voidaan kuitenkin esittää:

Ø Ihmiskaupasta on tullut tärkeä järjestäytyneen rikollisuuden markkina-ala monissa 
maissa, kuten Albaniassa, Belgiassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Tšekin tasavallassa, 
Suomessa, Saksassa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Moldovassa, Norjassa, 
Romaniassa, Slovakiassa, Sveitsissä, entisessä Jugoslavian tasavallassa 
Makedoniassa, Turkissa, ja Ukrainassa7.

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000)

2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom 
and Security, 2004)
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
5 International Organisation for Migration
6 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 
2003, p.61)
7 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
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Ø Useimmin esiin nousevia alkuperämaita ovat Moldova, Romania, Ukraina, 
Venäjän federaatio, Bulgaria ja Liettua. Muualta maailmasta tulevat ihmiskaupan 
uhrit ovat lähtöisin Kaakkois-Aasiasta, Länsi-Afrikasta ja Saharan eteläpuolisesta 
Afrikasta sekä Latinalaisesta Amerikasta, yleensä maista, jotka ovat taloudellisesti 
länsimaita heikommassa asemassa1.

Ø Lasten osuus uhreista on huomattava. Yleisimmät lähtömaat ovat Moldova, 
Romania, Ukraina, Nigeria, Sierra Leone, Kiina, Afganistan ja Sri Lanka2. 
Lapsikaupan uhreiksi joutuvien poikien kasvavaan määrään pitäisi kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Ø Ihmiskauppaan liittyy monenlaisia ilmiöitä, kuten pakkotyön teettämistä tai 
palveluihin pakottamista, kotiorjuutta, kerjäämistä, työväen riistoa tai 
elinpoistoja3. Valtaosa nais- ja lapsikauppatapauksista liittyy kuitenkin nykyisin 
seksuaalisen hyväksikäytön eri muotoihin4. 

Ø Virtuaalinen seksi on toinen kasvava ihmiskaupan markkina-ala, sillä naisten ja 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on uuden teknologian vuoksi helpompaa5.  

3. EU:n oikeudellinen kehys

Ø EU:n ministerineuvosto teki vuonna 2002 YK:n määritelmiin pohjautuvan 
puitepäätöksen ihmiskaupan torjunnasta6. Vuonna 2004 annettiin lapsen oikeuksia 
koskevaan YK:n yleissopimukseen pohjautuva neuvoston puitepäätös lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta sekä neuvoston 
direktiivi oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat 
ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa 
avustamisen kohteiksi7. Ihmiskaupan torjuntaa koskevan neuvoston 
puitepäätöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa asetettu määräaika on kulunut 
umpeen ja arviointimenettely on aloitettu8. Euroopan komissio antaa kesän 2005 
lopulla asiasta tiedonannon, jossa otetaan myös huomioon asiantuntijatyöryhmän 
laatiman ihmiskauppaa käsittelevän raportin tulokset.

  
1 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
2 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
3 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg 
Institute of International Economics, 2004, p.3)
4 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003);
5 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
6 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002
7 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004
8 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 
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Ø EU on luonut rahoitusohjelmia (AGIS, Daphne II, CARDS), joilla tuetaan 
merkittävästi ihmiskaupan torjuntaan EU:ssa ja EU:n ulkopuolella sovellettavien 
menettelytapojen, käytäntöjen ja yhteistyön kehittämistä, lujittamista ja 
arvioimista.  

4. Torjunta

4.1. Tiedonkeruu

Ø Nais- ja lapsikaupan yleisyys Euroopassa määritellään tällä hetkellä karkeiden 
arvioiden perusteella, eikä useimmissa tapauksissa ole varmaa tietoa siitä, miten 
arviot on laskettu. Menestyksekkään torjuntapolitiikan kehittämisen 
ennakkoedellytyksiksi olisi otettava tiedonkeruu, tilannearviointi ja tiedonvaihto. 

Ø Olisi suotavaa perustaa kansallisia yhteyspisteitä, joiden tehtävänä on erityisesti 
kerätä tietoa seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiiden naisten ja lasten kaupasta 
käyttämällä yhdenmukaisia menetelmiä ja yhteisiä muuttujia. 

Ø Sukupuoli- ja lapsinäkökulmaa soveltavaa erikoisalan tutkimusta olisi tehtävä, 
jotta saadaan käsitys lasten ja naisten alttiudesta joutua ihmiskaupan uhreiksi. 

Ø Kuten ihmiskaupan vastaisessa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa todetaan, 
EU:n tasolle olisi kehitettävä erityinen seurantamekanismi, johon koottaisiin 
kerätyt tiedot ja jossa seurattaisiin ja arvioitaisiin ihmiskaupan vastaisen 
lainsäädännön, politiikan ja toiminnan tarkoituksen sekä niiden todellisen 
vaikutuksen välistä suhdetta. 

4.2. Perimmäisiin syihin puuttuminen: pitkän tähtäimen strategiat taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi EU:ssa ja EU:n ulkopuolella

Ø Perimmäisiin syihin vaikuttaminen pitkällä tähtäimellä merkitsee työttömyyden, 
köyhyyden, sukupuolisen syrjinnän ja korruption torjumista. Sukupuolten tasa-
arvoa käsittelevässä lainsäädännössä ja politiikassa on suojattava ja vahvistettava 
naisten ja lasten oikeudellista ja sosiaalista asemaa yhteiskunnissa1. 

Ø Yli 68 miljoonaa EU:n asukasta eli 15 prosenttia EU:n väestöstä elää 
köyhyysriskirajalla2. Köyhyyden naisistumiseen olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota ihmiskauppaa torjuvissa maissa. Naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamista, täysipainoista osallistumista työmarkkinoihin ja 
koulutusmahdollisuuksien hyödyntämistä täysimääräisesti olisi tuettava kaikin 
keinoin.

Ø Kansainvälinen kehitysapupolitiikka ei välttämättä aina vähennä köyhyyttä, vaan 
se saattaa ajaa heikommassa asemassa olevia ryhmiä yhä marginaalisempaan 

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004)
2 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
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asemaan1. Euroopan unionin myöntämän avun yhteydessä on sitouduttava 
voimakkaammin sukupuolikysymysten todelliseen valtavirtaistamiseen2. Myös 
kansainvälisten järjestöjen, kuten Maailmanpankin, olisi noudatettava samaa 
sääntöä. Sen köyhyydenvähentämisohjelmien olisi kohdistuttava ensisijaisesti 
köyhyydestä kärsiviin naisiin. 

4.2.1. Kehitysyhteistyö

Ø Eräissä Euroopan neuvoston jäsenmaissa inhimillisen kehityksen taso on vain 
keskitasoa3. Ihmiskauppaa käsittelevää poliittista vuoropuhelua sekä maiden 
välisiä rajatylittäviä ja kahdenvälisiä sopimuksia olisi vahvistettava4. 

Ø Yksi YK:n vuosituhannen kehitystavoitteista on luoda maailmanlaajuinen 
kumppanuus kehityksen edistämiseksi. Tätä tavoitetta silmällä pitäen ihmiskaupan 
vastaiset ohjelmat olisi sisällytettävä osaksi kehitysapupolitiikkoja. Tätä varten 
olisi vaihdettava tietoa, osaamista ja asiantuntemusta sekä myönnettävä EU:ssa ja 
EU:n ulkopuolella sijaitseville maille rahoitustukea. 

4.3. Tiedotuskampanjat

Ø Potentiaalisille uhreille kohdistettavia tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä paitsi 
lähtömaissa myös kauttakulku- ja kohdemaissa. Niissä olisi sovellettava alhaalta 
ylös -lähestymistapaa, jossa yhteisöille annetaan valtuudet ryhtyä 
ennaltaehkäisevään toimintaan lasten ja naisten suojelemiseksi. 

Ø Vertaishenkilöiden kokemusten ja opin levittämistä olisi tuettava, sillä se on 
tehokkaampi keino kohdistaa viesti lapsille.

Ø Valtioiden olisi edistettävä yritysten sosiaalisen vastuun periaatetta ja pyrittävä 
vaikuttamaan yksityisiin yrityksiin (esim. matkailualalla), jotta ne tukisivat 
aktiivisesti ihmiskaupan torjuntaa. Internet-palveluntarjoajien on tiukennettava 
Internetin vastuullisen käytön edistämiseen tähtääviä itsesääntelytoimia nais- ja 
lapsikaupan kitkemiseksi.

Ø Olisi perustettava kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä ja kansainvälinen 
ihmiskaupan vastainen tunnus, jotta ihmiskauppaongelma saisi enemmän 
näkyvyyttä suuren yleisön keskuudessa. 

4.4. Valmiuksien kehittämisohjelmat lainvalvontaelimissä

Ø Lainvalvontaelimissä työskentelevien henkilöiden, sosiaalityöntekijöiden, 
poliitikkojen, tuomarien ja lakimiesten valmiuksia vahvistavan koulutuksen olisi 

  
1 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1. 
2 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,October 2002, p.5)
3 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004,p.10)
4 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 
final, 30.3. 2004, p. 20.)
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pohjauduttava ihmisoikeuksiin, ja siinä olisi otettava huomioon lapsi- ja 
sukupuoliasiat. 

Ø Terveysriskien sekä lapsi- ja naiskaupan seurausten tuntemusta olisi parannettava 
hyödyntämällä myös alalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten 
järjestöjen asiantuntemusta1. 

5. Erityiset toimet seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiiden lasten kaupan 
torjumiseksi ja heidän suojelemisekseen

Ø Ihmiskaupan uhreiksi joutuvia lapsia käytetään hyväksi eri tavoin. Hyväksikäytön 
muotoja ovat kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö (toistaiseksi selvästi yleisin 
tapa muihin hyväksikäytön muotoihin verrattuna), avioliitot, adoptiot ja vauvojen 
myynti, orja- tai pakkotyö, vaarallinen lapsityö, kotiorjuus, pakottaminen 
kerjuuseen tai osallistumaan laittomaan toimintaan sekä elinpoistot ja -kauppa2.
EU:n pitäisi perustaa lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen pohjalta 
erityinen lasten oikeuksiin perustuva lapsikaupan vastainen ohjelma, jossa 
keskitytään torjuntaan sekä lapsiuhrien suojelemiseen ja kuntouttamiseen. 

Ø Nykyisessä politiikassa tehdään vielä selvä ero EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolella 
tapahtuvan ihmiskaupan välillä, eikä EU:lla ole johdonmukaista ulkopolitiikkaa 
niissä kolmansissa maissa, joista useimmat lapsikaupan uhrit ovat lähtöisin.

Ø EU:n ja kaikkien jäsenvaltioiden on otettava käyttöön yksiselitteinen 
oikeudellinen lapsikaupan määritelmä, jonka ansiosta lapsikauppaa voitaisiin 
käsitellä erillisenä ongelmana eikä vain ihmiskaupan alaluokkana. Määritelmän 
on perustuttava Palermon pöytäkirjassa3 vahvistettuihin kansainvälisesti 
hyväksyttyihin standardeihin ja lapsen oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen, ja sen pitää kattaa kaikki ne hyväksikäytön muodot, joita 
lapsikaupan uhreihin kohdistuu. 

Ø Lapsikauppaa helpottaa lasten hyvinvointia koskevien mekanismien vaillinaisuus 
tai puuttuminen. Tämän tilanteen korjaamiseksi olisi kehitettävä rajatylittäviä 
suojelumekanismeja. Lähtömaiden lisäksi myös pääasiassa Länsi-Euroopassa 
sijaitsevien kohdemaiden olisi alettava kehittää yksittäisten tapausten pohjalta 
lasten hyvinvointia koskevaa rajatylittävää yhteistyöpolitiikkaa. 

5.1. Lapsikaupan perimmäisiin syihin puuttuminen

Ø Riskiperheiden tunnistaminen on yksi tärkeistä lapsikaupan torjunnan vaiheista. 
Keskeiseksi tavoitteeksi on otettava se, että perheet tiedostavat 
lapsikauppaongelman.

  
1 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european 
study.(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003) 
2 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004)
3 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country.”  
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Ø Lapsikaupan torjunnan yhteydessä olisi toteuttava toimia, joilla vähennetään 
kaupan uhreiksi joutuneiden lasten palvelujen tai tuotteiden kysyntää.   

Ø Lasta on pidettävä osapuolena eikä pelkästään objektina, joka ei pysty 
vaikuttamaan omaan kohtaloonsa. Konkreettisen käyttäytymisen ja yksilöllisen 
vuorovaikutuksen tarkkaileminen auttaa ymmärtämään monia asioita sosiaalisesta 
ympäristöstä, jossa lapset elävät.

Ø Syntyneiden lasten rekisteröinnin varmistaminen ja oikeus peruskoulutukseen 
ovat asioita, joita olisi pidettävä erityisen tärkeinä tavoitteina EU:n 
kehitysapupolitiikassa.


