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1. Inledning

Ø Den internationella definitionen av människohandel är när man rekryterar, 

transporterar, förflyttar, hyser eller tar emot en människa genom att använda hot, våld, 

tvång, bortrövande eller falska illusioner i syfte att utnyttja denna människa1. 

Människohandeln ökar över hela världen främst i form av den växande handeln med 

kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande.

Ø Precis som det anges i Brysseldeklarationen om förebyggande och bekämpande av 

människohandel2 och som upprepas flera gånger i Europarådets konvention mot 

människohandel3 är det väldigt viktigt att framhäva integreringen av ett 

jämställdhetsperspektiv och ett barnperspektiv som viktiga delar inom ramen för de 

mänskliga rättigheterna i kampen mot människohandeln.

2. Den senaste utvecklingen

Ø I den rapport som FN:s befolkningsfond gjort om världens befolkning och som 

offentliggjordes 2003 uppskattar man att antalet kvinnor och barn som säljs till 

sexhandeln och till slavarbete varje år varierar stort, från 700 000 till fyra miljoner4. 

Den stora gruppen potentiella offer från en bred kategori av invandrare utan 

uppehållstillstånd avslöjar att det är en lönsam handel eftersom ungefär hälften av alla 

175 miljoner invandrare världen över är kvinnor enligt IOM5. Dessutom har nätverken 

för människohandel den senaste tiden blivit alltmer flexibla. På grund av sin 

  
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
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decentraliserade karaktär kan de snabbt anpassa sig efter nya lagar och eventuella 

konkurrenter1.

Ø Det råder stor brist på pålitliga och korrekta uppgifter om antalet barn och kvinnor 

som säljs i Europa, men man kan göra flera iakttagelser:

Ø Människohandel har blivit en viktig marknad för den organiserade brottsligheten i 

många länder, som Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, 

Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Rumänien, Slovakien, 

Schweiz, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Ukraina2.

Ø De ursprungsländer som oftast nämns är Moldavien, Rumänien, Ukraina, Ryssland, 

Bulgarien och Litauen. Andra ursprungsländer för människohandel finns i 

Sydostasien, västra Afrika, Afrika söder om Sahara och Latinamerika, där länderna 

ofta har sämre ekonomi än i västvärlden3.

Ø En betydande del av offren är barn och de kommer främst från Moldavien, Rumänien, 

Ukraina, Nigeria, Sierra Leone, Kina, Afghanistan och Sri Lanka4. Särskild 

uppmärksamhet bör riktas mot det ökade antalet pojkar som faller offer för 

barnhandel.

Ø Människohandel förekommer i många olika former, som tvångsarbete eller 

tvångstjänster, utnyttjande av slavarbete i hemmet, tiggeri, arbete under dåliga 

förhållanden och till svältlöner samt avlägsnande av organ5. För närvarande är det 

  
1 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 
2003, p.61)
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
3 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
5 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg 
Institute of International Economics, 2004, p.3)
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emellertid handel för sexuellt utnyttjande som utgör den största delen av handel med 

kvinnor och barn1.

Ø Virtuella sextjänster är ännu en marknad för människohandel som växer, eftersom den 

nya tekniken underlättar sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn2.

3. EU:s regelverk

Ø 2002 antog EU:s ministerråd ett rambeslut om att bekämpa människohandel3 utifrån 

FN:s definitioner. 2004 antogs rådets rambeslut om att bekämpa sexuell exploatering 

av barn och barnpornografi utifrån FN-konventionen om barnets rättigheter och 

därefter rådets direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd för offer för medhjälp till 

olaglig invandring och människohandel som samarbetar med myndigheterna4. 

Tidsfristen för medlemsstaterna att genomföra rådets rambeslut om att bekämpa 

människohandel har löpt ut och utvärderingen har inletts5. Europeiska kommissionen 

skall skicka ut ett meddelande om frågan i slutet av sommaren 2005 där den även skall 

ta hänsyn till det som expertgruppen om människohandel har kommit fram till i sin 

rapport.

Ø EU har utvecklat finansieringsprogram (Agis, Daphne II och Cards) som är viktiga 

verktyg för att utveckla, stärka och utvärdera politiska åtgärder, rutiner och samarbete 

inom och utanför EU i kampen mot människohandel.

  
1 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003);
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
3 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002
4 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004
5 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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4. Förebyggande åtgärder

4.1 Insamling av uppgifter

Ø Den nuvarande omfattningen av handeln med kvinnor och barn i Europa bygger på 

ungefärliga uppskattningar och i de flesta fall anges det inte tydligt hur 

uppskattningarna har räknats fram. Insamling av uppgifter, lägesanalys och 

informationsutbyte borde fastställas som obligatoriska förutsättningar för att utveckla 

framgångsrika förebyggande politiska åtgärder.

Ø Att fastställa nationella mål i särskilt syfte att samla in uppgifter om handel med 

kvinnor och barn rekommenderas, eftersom dessa grupper riskerar att bli sexuellt 

utnyttjade, genom att använda enhetliga rutiner och gemensamma variabler.

Ø Särskild forskning ur ett jämställdhets- och barnperspektiv borde bedrivas, för att 

undersöka hur stor risk barn och kvinnor löper att drabbas av människohandel.

Ø Som Europarådet påpekar i sin konvention mot människohandel borde det upprättas en 

särskild övervakningsmekanism på EU-nivå genom vilken man kunde föra samman 

alla insamlade uppgifter, och övervaka och utvärdera de verkliga effekterna av lagar 

mot människohandel, av politiska åtgärder och av ingripanden i förhållande till deras 

syfte.

4.2. Hantering av grundläggande orsaker: långsiktiga strategier för att främja 

ekonomisk och social utveckling inom och utanför EU

Ø För att långsiktigt ta itu med de grundläggande orsakerna måste man bekämpa 

arbetslöshet, fattigdom, könsdiskriminering och korruption. Man måste skydda och 

stärka kvinnors och barns lagliga och sociala ställning i samhället i all lagstiftning och 

alla politiska åtgärder för jämställdhet mellan könen1.

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004)
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Ø Över 68 miljoner EU-medborgare, eller 15 procent av EU:s befolkning, befinner sig 

nära fattigdomsgränsen1. I de länder där man bekämpar människohandel borde det 

faktum att alltfler kvinnor lever i fattigdom prioriteras. Man borde främja förbättrade 

möjligheter för kvinnor, fullständig delaktighet på arbetsmarknaden och fullt 

utnyttjande av utbildningsresurser på alla sätt.

Ø Politiska åtgärder för internationell utveckling leder inte alltid till minskad fattigdom, 

utan kan även leda till att utsatta grupper hamnar ännu mer utanför samhället2. Det 

krävs ett starkare engagemang i stödet från Europeiska gemenskapen för att göra 

integreringen av ett jämställdhetsperspektiv mer effektiv3. Detsamma borde gälla för 

internationella organisationer som Världsbanken. Dess program för minskad fattigdom 

borde först och främst rikta sig till kvinnor som lever i fattigdom.

4.2.1 Utvecklingssamarbete

Ø Vissa av Europarådets medlemsländer har enbart en medelhög nivå när det gäller 

mänsklig utveckling4. Den politiska dialogen och de gränsöverskridande och bilaterala 

avtalen mellan länder om människohandel måste stärkas5.

Ø Med tanke på FN:s millennieutvecklingsmål om att utveckla ett globalt partnerskap för 

utveckling borde program mot människohandel ingå som en integrerad del i 

utvecklingspolitiken i form av utbyte av kunskap, upplysningar och särskild expertis 

samt ekonomiskt stöd till länder inom och utanför EU.

  
1 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
2 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. 
3 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)
4 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004,p.10)
5 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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4.3 Satsningar på att öka kunskapen

Ø Informationskampanjer som riktar sig till potentiella offer borde genomföras i såväl 

ursprungsländer som i transitländer och destinationsländer. Kampanjerna måste ha en 

helhetssyn som hjälper samhällen att vidta främjande åtgärder för att skydda barn och 

kvinnor.

Ø Man borde stödja initiativ där jämnåriga undervisar och delar med sig av sina 

erfarenheter som en mer effektiv metod när man vänder sig till barn.

Ø Regeringarna borde främja principen om företagens sociala ansvar och kämpa för att 

få privata företag (dvs. turistnäringen) att aktivt delta i kampen mot människohandel. 

Internetleverantörerna måste förbättra sina självregleringsåtgärder för att främja en 

ansvarsfull användning av Internet i syfte att stoppa handeln med kvinnor och barn.

Ø Det skulle kunna instiftas en internationell dag mot människohandel och skapas en 

logotyp mot människohandel för att tydliggöra problemet med människohandel för 

allmänheten.

4.4 Program för kapacitetsuppbyggnad inom brottsbekämpande institutioner

Ø Utbildningsprogram i syfte att öka kapaciteten hos personer som arbetar på 

brottsbekämpande institutioner, socialarbetare, politiker, jurymedlemmar och 

advokater borde utgå från mänskliga rättigheter och ett barn- och 

jämställdhetsperspektiv.

Ø Kunskapen om kvinno- och barnhandelns hälsorisker och konsekvenser måste ökas, 

genom att kompetensen hos berörda icke-statliga organisationer och internationella 

organisationer samordnas1.
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5. Särskilda förebyggande åtgärder för att skydda barn som riskerar att falla offer för 

barnhandel för sexuellt utnyttjande

Ø Barn utnyttjas på olika sätt vid människohandel, exempelvis sexuellt utnyttjande i 

kommersiellt syfte (vilket än så länge är det vanligaste utnyttjandesättet), giftermål, 

adoption och handel med spädbarn, slaveri eller tvångsarbete, farligt barnarbete, 

slavarbete i hemmet, tiggeri och inblandning i olaglig verksamhet, avlägsnande av 

organ samt människohandel2. EU borde utifrån konventionen om barnets rättigheter 

upprätta ett särskilt program att ta itu med barnhandel, inriktat på förebyggande, skydd 

och rehabilitering av drabbade barn.

Ø Inom befintlig politik finns det fortfarande stora skillnader mellan politiken om 

människohandel inom och utanför EU och det saknas en sammanhängande 

utrikespolitik för tredjeländer, varifrån majoriteten av barnhandelns offer kommer.

Ø EU och alla medlemsstaterna måste anta en tydlig juridisk definition av barnhandel, så 

att barnhandel kan behandlas som en särskild fråga och inte som en underkategori till 

människohandel. Definitionen måste grunda sig på de internationellt överenskomna 

normerna i Palermoprotokollet3 och konventionen om barnets rättigheter, och den 

måste täcka alla former av exploatering inom barnhandeln som barn utsätts för.

Ø Barnhandeln underlättas i och med bristerna i eller avsaknaden av mekanismen för 

barns välfärd. Barnens välfärd utgör grunden för utvecklingen av gränsöverskridande 

skyddsmekanismer. Utöver ursprungsländerna måste även destinationsländerna, i 

huvudsak i Västeuropa, börja studera varje enskilt fall och utveckla en 

gränsöverskridande samarbetspolitik för barnens välfärd.

     
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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5.1 Att ta itu med barnhandelns grundorsaker

Ø Ett viktigt steg i kampen mot barnhandel är att identifiera riskfamiljerna. Ett viktigt 

mål är att göra familjerna medvetna om problemet med barnhandel.

Ø Bland de förebyggande åtgärderna mot barnhandel borde en del syfta till att minska 

efterfrågan på de tjänster eller varor som de drabbade barnen erbjuder.

Ø Det är viktigt att betrakta barnet som en aktiv deltagare och inte bara som ett objekt 

som inte har något att säga till om. Genom att studera barnens konkreta beteende och 

individuella samspel kan man lära sig mycket om barnens sociala miljö.

Ø En särskilt viktig del i EU:s utvecklingspolitik borde vara att arbeta för att alla 

barnafödslar registreras och att alla barn garanteras grundläggande utbildning.


