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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiina olevien naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä 
koskevista strategioista 
(2004/2216(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 5 artiklan, jonka mukaan 
"ihmiskauppa kielletään", 

- ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 4 ja 5 
artiklan,  

- ottaa huomioon vuoden 1989 yleissopimuksen lapsen oikeuksista, joka koskee lasten 
suojelemista kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta ja jossa vaaditaan 
estämään lasten ryöstäminen, myynti ja kauppaaminen,  

- ottaa huomioon kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen Palermon lisäpöytäkirjan (2000) ihmiskaupan, erityisesti 
nais- ja lapsikaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta, 

- ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjunnasta 20. syyskuuta 2002 annetun 
Brysselin julistuksen, jossa vaaditaan lähtömaiden, kauttakulkumaiden ja kohdemaiden 
yhteisiä tehokkaita koordinoituja toimia kaikkien merkityksellisillä aloilla toimivien 
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken, 

- ottaa huomioon neuvoston 11. heinäkuuta 2002 tekemän puitepäätöksen 2002/629/YOS2

ihmiskaupan torjunnasta, 

- ottaa huomioon neuvoston 22 päivänä joulukuuta 2003 tekemän puitepäätöksen 
2004/68/YOS3 lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta,  

- ottaa huomioon neuvoston 29 päivänä huhtikuuta 2004 antaman direktiivin 2004/81/EY4

oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat 
joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, 

- ottaa huomioon Euroopan komission vuonna 2003 muodostaman ihmiskauppaa 
käsittelevän asiantuntijaryhmän raportin, 

- ottaa huomioon Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-

  
1 EUVL C 364, 18.2.2000
2 EUVL L 203, 1.8.2002, s.. 1.
3 EUVL L 13, 20.1.2004, s.. 44.
4 EUVL 261 of 6.8.2004, s. 19.
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neuvoston päätelmät, joissa vaaditaan toimia ihmiskauppaa harjoittavia vastaan ja 
korostetaan tarvetta torjua ihmiskaupan kaikki muodot, 

- ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille –
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue: katsaus Tampereen työohjelman 
täytäntöönpanoon ja suuntaviivat tulevia toimia varten (KOM(2004)0401)1, 

- ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 päivänä tammikuuta 2000
tekemän päätöksen lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä 
torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (Daphne-ohjelma) 
(vuosiksi 2000–2003)2,

- ottaa huomioon YK:n neljännen naisten maailmankonferenssin Pekingin julistuksen3, 

- ottaa huomioon vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan Haagin ohjelman4, jossa 
kehotetaan neuvostoa ja komissiota laatimaan suunnitelma parhaista käytänteistä, 
vaatimuksista ja mekanismeista ihmiskaupan torjumiseksi,  

- ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 3. toukokuuta 2005 hyväksymän 
yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, 

- ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

- ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

A. katsoo, että ihmiskauppa loukkaa vakavalla tavalla ihmisten perusoikeuksia ja että siihen 
liittyy julmia käytäntöjä, kuten pakottamista, voimankäyttöä, uhkaamista, sieppauksia, 
väkivaltaa, harhaanjohtamista tai petoksia, 

B. katsoo, että naiset ja lapset ovat erityisen alttiita tälle monitahoiselle ilmiölle, jota 
kontrolloivat pääasiassa rikollisverkostot, ja toteaa, että he ovat sen vuoksi suuremmassa 
vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi,  

C. katsoo, että neuvoston ja komission Wienin toimintasuunnitelma5 parhaista tavoista 
panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa vaativat tehokkaampia toimia, jotta voidaan 
sopia yhteisistä määritelmistä, velvollisuuksista ja seuraamuksista ensiksi vain joillakin 
aloilla, kuten ihmiskaupassa, erityisesti naisten hyväksikäytössä ja lasten seksuaalisessa 
hyväksikäytössä, 

  
1 Euroopan unionin tiedote 6-2004
2 EUVL L 34, 9.2.2000, s. 1.
3 Yhdistyneet Kansakunnat, Pekingin julistus ja toimintaohjelma 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Eurooppa-neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymä Haagin ohjelma. 
5 EYVL C 191, 23.1.1999.
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D. katsoo, että on välttämätöntä keskittyä ihmiskaupan ehkäisemiseen sekä kunkin 
jäsenvaltion yksittäisin toimin että EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla omaksumalla 
kokonaisvaltainen ja yhtenäinen monitieteinen lähestymistapa, 

E. katsoo, että nais- ja lapsikaupan yhteisesti sovitun määritelmän sekä vertailevaa tietoa, 
tutkimusta ja analysointia koskevien yhteisten suuntaviivojen puuttuminen ovat 
tehokkaiden toimien ja politiikkojen merkittäviä esteitä,  

F. katsoo, että nais- ja lapsikaupan, joissa on kyse valtioiden rajat ylittävästä rikollisuudesta, 
tehokkaat ehkäisevät strategiat vaativat 
- puuttumista ihmiskaupan markkinoihin, toisin sanoen uhriin, ihmiskauppiaaseen ja 

asiakkaaseen 
- yhteistyötä lähtömaan, kauttakulkumaan ja kohdemaan kesken 
- yhteistyötä EU:n tasolla sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 
- johdonmukaisia toimia kansainvälisiltä organisaatioilta, kuten Yhdistyneiltä 

Kansakunnilta, Euroopan unionilta, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöltä ja 
G8-ryhmältä,  

1. korostaa ehkäisevien strategioiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa ihmisoikeuksiin 
perustuvan lähestymistavan tärkeyttä, tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatteen käyttöä 
ja lapsilähtöistä lähestymistapaa; 

2. pahoittelee, että EU:n tasolla ei ole mitään erityistä ihmiskaupan torjunnalle omistettua 
politiikkaa, vaan ihmiskauppaa käsitellään ensisijaisesti kolmannen pilarin alaan
kuuluvana asiana, että ei tunnisteta yhteyksiä ihmiskaupan ja maahanmuuton, sosiaalisen 
suojelun ja kehityksen välillä, eikä ole ihmiskauppaa koskevaa johdonmukaista 
ulkopolitiikkaa;

3. korostaa tarvetta kehittää erityisiä ihmiskaupan vastaisia toimia EU:n naapuruuspolitiikan 
puitteissa ja EU:n tulevaa laajentumista silmällä pitäen; 

4. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämisellä kaikissa EU:n toimivaltaan kuuluvilla 
osa-alueilla ja tasa-arvoa koskevan kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanolla on 
oleellinen merkitys pyrittäessä torjumaan ihmiskauppaa ylläpitäviä tekijöitä, joita ovat 
köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys, koulutuksen puute, korruptio, syrjintä ja 
naisiin kohdistuva väkivalta; 

5. kehottaa jäsenvaltioita EU:n kehitysyhteistyöohjelmissa ja 
köyhyydenvähentämisohjelmissa sitoutumaan vahvemmin tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen ja lapsilähtöiseen lähestymistapaan, ja kehottaa kansainvälisiä 
organisaatioita, kuten Maailmanpankkia, Kansainvälistä valuuttarahastoa ja Maailman 
kauppajärjestöä puuttumaan ensisijaisesti erityisesti naisia koskevaan köyhyyden 
lisääntymiseen ja lasten köyhyyteen;  

6. korostaa, että on tärkeää puuttua ihmiskaupan ja maahanmuuton väliseen yhteyteen ja 
kiinnittää huomiota laillisiin maahantulokanaviin ihmiskaupan ehkäisemismekanismeina;
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7. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan viisumipolitiikkaansa väärinkäytön estämiseksi ja 
suojan tarjoamiseksi hyväksikäyttöä vastaan;

8. kehottaa komissiota valvomaan nykyisten ihmiskaupan vastaisten säädösten 
täytäntöönpanoa ja niiden tulkinnan yhdenmukaisuutta ja käynnistämään tutkimuksen 
nykyisistä EU:n ja kansainvälisen tason oikeudellisista toimenpiteistä ja mekanismeista 
nais- ja lapsikaupan torjumiseksi;

9. pitää myönteisenä Euroopan neuvoston yleissopimusta ihmiskaupan vastaisista toimista1, 
jossa esitetään perustettavaksi Euroopan ihmiskaupan seurantakeskus ja suositetaan, että
sen toiminta ulotetaan käsittämään tiedonkeruu, tilannearviointi ja tietojen vaihto sekä 
ihmiskaupan vastaisten lakien tarkoituksen, politiikkojen ja toimenpiteiden ja niiden 
todellisen vaikutuksen välisten yhteyksien arviointi;

10. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan yhteistyöelimiä tai nimittämään kansallisia 
esittelijöitä kokoamaan, vaihtamaan ja käsittelemään ihmiskauppaa koskevia tietoja, ja 
korostaa sukupuoliperusteisen ja vertailukelpoisen tiedon merkitystä; katsoo, että tällöin 
on pidettävä mielessä, että on erittäin tärkeää taata tietojen luottamuksellisuus, kun 
tunnetaan kansalaisjärjestöjen huoli uhreja koskevien tietojen jakamisesta; 

11. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään ja/tai tehostamaan valistuskampanjoita, joiden 
tavoitteena on valistaa yhteiskunnan haavoittuvia jäseniä lähtömaissa ja varoittaa 
kansalaisia ongelmasta kohdemaissa; 

12. kehottaa komissiota toteuttamaan EU:n ihmiskaupan vastaisen teemapäivän ja ottamaan 
siinä yhteydessä käyttöön kansainvälisen ihmiskaupan vastustamista kuvaavan logon ja 
siten lisäämään yleistä tietoisuutta nais- ja lapsikaupan ilmiöstä ja lisäämään ongelman 
näkyvyyttä osoittamalla yleisölle yksi voimakas sanoma;

13. korostaa, että tarvitaan toimivaltaisia viranomaisia, joiden palveluksessa on pätevää 
henkilöstöä, joka on saanut erityiskoulutuksen ihmiskaupan ehkäisemiseen yhteisten 
koulutusohjelmien avulla, joihin osallistuvat kaikki asian kanssa tekemisissä olevat 
osapuolet – muun muassa poliisi, lainvalvontaviranomaiset ja sosiaalityöntekijät – ja 
joissa käytetään miesten ja naisten tasa-arvoa edistäviä välineitä ja taitoja;

14. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön lait ja tehostamaan ihmiskauppiaiden, 
rikoksissa avustavien ja alaikäisiltä seksuaalipalveluja pyytävien syytteeseenpanoa ja 
rankaisemista ja määrittelemään ihmiskaupan tuottoihin liittyvä rahanpesu 
syytteenalaiseksi teoksi; 

15. kehottaa jäsenvaltioita edistämään sosiaalisen yhteisvastuun periaatetta sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuutta, johon kuuluu kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
osallistuminen ehkäisevien strategioiden täytäntöönpanoon; 

16. kehottaa jäsenvaltioita estämään uudestaan ihmiskaupan kohteeksi joutumisen ja sitä 
varten laatimaan ja panemaan täytäntöön aiemmin ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden 
naisten ja lasten sosiaalista osallisuutta ja kuntouttamista koskevia ohjelmia; 

  
1 Hyväksytty ministerikomiteassa 3. toukokuuta 2005.
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17. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään lapsikaupan selvän oikeudellisen 
määritelmän, joka perustuu Palermon pöytäkirjan1 mukaisiin kansainvälisesti 
hyväksyttyihin normeihin ja YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista, mikä estäisi 
lapsikaupan käsittelyn ihmiskaupan alaryhmänä; 

18. korostaa tarvetta viipymättä laatia ja panna täytäntöön erityinen lasten oikeuksiin 
perustuva, lähtömaiden, kauttakulkumaiden ja kohdemaiden väliseen yhteistyöhön 
pohjautuva ehkäisyohjelma, ja kiinnittää huomiota johdonmukaisen EU:n ulkopolitiikan 
puutteeseen yhteisön ulkopuolisissa maissa, joista suurin osa ihmiskaupan uhreiksi 
joutuneista lapsista on kotoisin; 

19. katsoo, että lasten tulisi olla osallisina tällaisessa ohjelmassa ja pyytää jäsenvaltioita 
syrjinnän torjumiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteuttamaan 
koulutusohjelmia tytöille ja pojille heidän koulunkäyntiaikanaan;  

20. korostaa Europolin tärkeää roolia ja kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa lisäämään Europolin taloudellisia resursseja ja henkilökuntaa sekä tehostamaan 
sen työtä ihmiskaupan estämiseksi;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä
jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.  

  
1 Palermon pöytäkirjan mukaan lapsikauppa tarkoittaa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden 
värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista joko maan sisällä tai sen ulkopuolella.
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PERUSTELUT

Kuten Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri Kofi Annan on todennut, ihmiskauppa ja 
erityisesti nais- ja lapsikauppa seksuaalisen tai muun hyväksikäytön tarkoituksiin on yksi 
räikeimmistä ihmisoikeuksien loukkauksista1. Ihmiskauppa, joka kansainvälisen määritelmän 
mukaan tarkoittaa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, 
kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista uhkaamisen tai voimankäytön tai 
muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen tai harhaanjohtamisen avulla2 (hyväksikäyttö 
tarkoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä, pakkotyötä tai pakollista palvelua, orjuutta tai muuta 
orjuuden kaltaista käytäntöä tai orjuuden kaltaisia oloja tai elinten poistamista), lisääntyy 
koko maailmassa, mikä johtuu järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta ja näiden rikosten 
kannattavuudesta (se, että suuri osa potentiaalisista uhreista on laittomia siirtolaisia, osoittaa 
ihmiskaupan kannattavuuden, koska Kansainvälisen siirtolaisjärjestön mukaan noin 50 
prosenttia maailman 175 miljoonasta siirtolaisesta on naisia). 

Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriön ihmiskaupan seuranta- ja torjuntaviraston vuonna 2005 
julkaiseman ihmiskauppaa koskevan raportin mukaan joka vuosi kansainvälisten rajojen yli 
salakuljetetuista miehistä, naisista ja lapsista, joita arvioidaan olevan 600 000–800 000, noin 
80 prosenttia on naisia ja tyttöjä ja jopa 50 prosenttia alaikäisiä.3. Tiedoista käy myös ilmi, 
että suurin osa maasta toiseen kuljetetuista uhreista päätyy kaupallisen seksuaalisen 
hyväksikäytön piiriin. Salakuljetusverkostoista on viime aikoina tullut yhä joustavampia, ja ne 
pystyvät mukautumaan eri tilanteisiin ja muuttamaan julkisivuaan, jolloin ne voivat sopeutua 
erilaisiin reittimahdollisuuksiin. Hajautetun luonteensa vuoksi ne voivat reagoida nopeasti 
lainvalvontatoimiin ja mahdollisiin kilpailijoihin4. 

Tehokkaita ennalta ehkäiseviä strategioita kehitettäessä olisi samanaikaisesti kohdistettava 
huomiota ihmiskaupan tärkeimpiin syihin, kuten siihen, että köyhyys ja työttömyys 
koskettavat erityisesti naisia, lähtö- ja kohdemaan elämänlaadun erojen houkuttelevuuteen, 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, naisten syrjintään, kohdemaiden tiukkaan 
maahanmuuttopolitiikkaan, lähtömaiden poliittiseen epävakauteen jne. On äärimmäisen 
tärkeää, että kaikissa Euroopan unionin toimissa, myös ihmiskaupan torjuntastrategioissa, 
toteutetaan ja edistetään sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista ja lapsilähtöistä 
lähestymistapaa. 

Jotta eri maissa voitaisiin kehittää tehokkaita sosiaalisia ja taloudellisia toimia, on selvitettävä 
tärkeimmät, mahdollisesti maakohtaiset tekijät, jotka altistavat naiset ja lapset ihmiskaupalle 
ja joihin on ensisijaisesti puututtava. Kansainvälisen siirtolaisjärjestön Romaniassa tekemästä 
tutkimuksesta selviää, että monet tekijät, kuten koulunkäynnin keskeyttäminen, väkivaltaiset 
perheolosuhteet, yksinhuoltajaperheessä eläminen, keskisuuressa kaupungissa eläminen, 
vähemmistöihin kuuluminen tai tietämättömyys asumis- ja työskentelyolosuhteista ulkomailla 

  
1 Italian Palermossa 12. joulukuuta 2000 annettu lausunto. 
2 Ihmiskauppaa käsittelevän asiantuntijaryhmän kertomus (Euroopan komissio, oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen 
liittyvien asioiden pääosasto, 2004)
3 Ihmiskauppaa koskeva raportti, (Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö, 2005)
4 Kuka on seuraava uhri? Nuorten romanialaisnaisten alttius joutua ihmiskaupan uhreiksi, (Kansainvälinen siirtolaisjärjestö, 
2003, s. 61).
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jne., voivat todella lisätä naisten alttiutta ihmiskaupalle. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
vähemmistöihin kuuluviin, maaseudulla asuviin naisiin ja lapsiin. Heidän lisääntyneeseen 
alttiuteensa joutua ihmiskaupan uhreiksi olisikin kohdistettava erityistoimia. Altistavien 
tekijöiden tunnistaminen voi olla tehokas keino, kun yritetään torjua ihmiskauppaa paikan 
päällä ja organisoidaan ihmiskaupan ehkäisytoimia. Kun tiedetään, keitä mahdolliset uhrit 
ovat, on helpompi saada selville tyypilliset ihmiskauppiaat ja ryhtyä lainvalvontatoimiin1. 

Ihmiskauppa on humanitaarinen ongelma, joka vaatii maailmanlaajuista, alueellista ja 
paikallista yhteistyötä. Ehkäisevien strategioiden kehittämisen olisi perustuttava 
kansalaisjärjestöjen ja lainvalvontaviranomaisten väliseen yhteistyöhön. EU:ssa ensimmäisiä 
yhteistyön kehittämismuotoja on integroidun ja yhdenmukaistetun lähestymistavan 
omaksuminen ihmiskauppaa koskevan tiedon keräämisessä. Luotettavan ja vertailukelpoisen 
tiedon saaminen on välttämätön edellytys kehitettäessä tuloksellisia ehkäiseviä strategioita. 
Mietinnössä pidetään tärkeänä, että kuhunkin Euroopan unionin nykyiseen ja tulevaan 
jäsenvaltioon perustetaan kansallisia ja/tai alueellisia yhteistyöelimiä tai raportoijien virkoja, 
jotta tiedonkeruuprosessia voidaan parantaa ja synkronoida. Siinä korostetaan myös 
lapsiuhreja koskevien tietojen keräämisen tärkeyttä ja esitetään, että lapsia koskevista 
tiedoista tulisi muodostaa erillinen kategoria. 

Ihmiskauppaa ennalta ehkäisevien strategioiden tehokkuus edellyttää lisäksi, että ne 
kohdistetaan ihmiskaupan kolmeen eri puoleen, tarjontaan, kysyntään ja ihmiskauppiaisiin. 
Kun puhutaan ihmiskaupan potentiaalisten uhrien tarjonnasta, ehkäisytoimet olisi 
ensisijaisesti kohdistettava ryhmiin, jotka ovat kaikkein alttiimpia tälle ilmiölle, parantamalla 
ja laajentamalla niiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia ja pyrkimällä poistamaan 
köyhyyden, syrjinnän ja epätasa-arvon naisistumisen ongelmaa. Käytännön toimien tasolla 
ongelmaa olisi tehtävä näkyvämmäksi järjestämällä valistuskampanjoita – EU:ssa käyttäen 
yhteistä logoa – ja tiedotettava niiden avulla muun muassa ihmiskaupan vaaroista, 
värväystavoista ja puhelinneuvonnasta. Ihmiskauppailmiöllä on vakavia seurauksia naisten ja 
lasten terveydelle. Ihmiskauppaan liittyy terveysongelmia, jotka vaikuttavat muun muassa 
fyysiseen terveyteen, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, mielenterveyteen, päihteiden 
käyttöön ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ihmiskaupan vastaisiin strategioihin tulisi sisältyä 
kansanterveyttä edistäviä strategioita, joiden tarkoituksena on antaa tietoa lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä, tarttuvista taudeista, mielenterveydestä tai siirtolaisuuteen liittyvistä 
terveysriskeistä sekä laillisista oikeuksista terveyspalveluihin muissa maissa.2
Lainvalvontaviranomaisten olisi asetettava ihmiskauppiaat syytteeseen ja tuomittava heidät 
ankarasti, torjuttava korruptio ja panostettava vaihtuvien salakuljetusreittien tehokkaaseen 
selvittämiseen käyttäen hyväksi kansainvälisesti luotua ihmiskaupan yhteistä määritelmää. 
Lainvalvontaviranomaisten olisi saatava erityiskoulutusta ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi 
paremmin. Näin rohkaistaisiin ihmiskaupan uhreja ottamaan yhteyttä asiaa hoitaviin elimiin. 
Kyse on myös siitä, että ymmärretään paremmin ihmiskaupan virtoja ja suuntauksia, jolloin 
myös ymmärretään ongelman laajuus ja luonne paremmin ja voidaan kehittää tehokkaita 
vastatoimia. Kysyntään puuttuminen edellyttää, että kohdemaissa järjestetään 
valistuskampanjoita, jolloin ongelmasta aletaan keskustella julkisesti. Lisäksi alaikäisiltä 
seksipalveluita hankkivat olisi asetettava syytteeseen samoin kuin ihmiskauppiaiden kanssa 

  
1 Kuka on seuraava uhri? Nuorten romanialaisnaisten alttius joutua ihmiskaupan uhreiksi, (Kansainvälinen siirtolaisjärjestö, 
2003, s. 61).
2 Naisten ja nuorten kaupan terveysriskit ja seuraukset: Eurooppalaisen tutkimuksen tuloksia, (London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, 2003).
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toimivat välilliset rikoskumppanit (peiteorganisaatioina toimivat mallitoimistot, 
hierontapalvelut jne.). Diplomaattinen koskemattomuus olisi poistettava, jos kyseessä on 
ihmiskauppaan sekaantuminen tai määräys- tai vaikutusvallan väärinkäyttö. Jäsenvaltioiden 
olisi myös tarkistettava viisumipolitiikkaansa, jotta väärinkäyttöä voitaisiin estää ja vähentää 
sekä suojautua hyväksikäyttöä vastaan. 

On kiistaton tosiasia, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on suoranaisesti 
yhteydessä prostituutioon. Hallitusten prostituutiota koskeva politiikka vaihtelee maasta 
toiseen prostituution hävittämisestä (abolitionismista) ja seksuaalipalvelujen ostamisen 
rankaisemisesta prostituution kieltämiseen ja sääntelyyn. Vaikka uudessa tutkimuksessa 
prostituutiota ja nais- ja lapsikauppaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä1 esitetäänkin, 
että uuden abolitionismin ja prostituution sääntelyn mukaiset mallit näyttävät lisäävän 
ihmiskaupan uhrien määrää verrattuna prostituution kieltoon perustuvaan malliin, tehtäessä 
lopullista arviota prostituutiota koskevien Euroopan unionissa käytettävien 
lainsäädäntömallien vaikutuksesta uhrien määrään perusteena olisi käytettävä luotettavampia 
ja vertailukelpoisempia tilastoja ja laajempaa tietopohjaa, jossa otetaan huomioon muut 
tekijät. 

Lopuksi on todettava, että ihmiskauppaan ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. Se on 
maailmanlaajuinen ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii maailmanlaajuista kumppanuutta. Jos 
edetään vuosituhannen kehitystavoitteen mukaisella suunnitelmalla, ihmiskaupan alkusyiden 
poistamiseen ei riitä, että köyhyys hävitetään, luodaan koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksia, ratkaistaan terveysongelmia tai taataan ympäristön kestävyys. 
Näitä tavoitteita ei voida saavuttaa, ellei työskennellä sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja 
naisten vaikutusvallan lisäämisen puolesta. On olennaista, että ymmärretään sukupuolten tasa-
arvon edistämisen tärkeys kaikessa kansainvälisessä, kansallisessa ja paikallisessa 
toiminnassa, jonka tarkoitus on estää ja torjua ihmiskauppailmiö.  

  
1 Tutkimus prostituutiota sekä nais- ja lapsikauppaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, (Transcrime, 2005).


