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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om strategier för förebyggande av handel med kvinnor och barn som riskerar att 
utsättas för sexuellt utnyttjande
(2004/2216(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 5 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna1, enligt vilken ”människohandel skall vara förbjuden”,

– med beaktande av artiklarna 4 och 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna från 1948,

– med beaktande av konventionen om barnets rättigheter från 1989 som rör skydd av barn 
mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp och som syftar till att 
förhindra bortförande av, försäljning av eller handel med barn,

– med beaktande av Palermoprotokollet från 2000 om förebyggande, bekämpande och 
bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, vilket är ett komplement 
till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet,

– med beaktande av Brysseldeklarationen av den 20 september 2002 om förebyggande och 
bekämpande av handeln med människor, där alla berörda nationella och internationella 
aktörer i ursprungs-, transit- och destinationsländerna uppmanas att vidta effektiva 
samordnade åtgärder,

– med beaktande av rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av 
människohandel2,

– med beaktande av rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om 
bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi3,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp 
till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna4,

– med beaktande av rapporten om människohandel från den expertgrupp som bildades av 
Europeiska kommissionen 2003,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från Tammerfors av den 15–
16 oktober 1999, där Europeiska rådet uppmanar till bekämpning av dem som sysslar med 
människohandel och betonar att all form av människohandel måste förebyggas,

  
1 EGT C 364, 18.2.2000.
2 EGT L 203, 1.8.2002, s. 1.
3 EUT L 13, 20.1.2004, s. 44.
4 EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
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– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa: Resultat av Tammerforsprogrammet och 
framtida inriktning (KOM(2004)0401)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 293/2000/EG av 
den 24 januari 2000 om att anta ett program för gemenskapens insatser 
(Daphne-programmet) (2000–2003) för förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot 
barn, ungdomar och kvinnor2,

– med beaktande av Pekingdeklarationen, som antogs under FN:s fjärde internationella 
kvinnokonferens3,

– med beaktande av Haagprogrammet4 för frihet, säkerhet och rättvisa, där rådet och 
kommissionen uppmanas att utveckla en plan om bästa metoder, standarder och 
mekanismer i kampen mot människohandeln,

– med beaktande av Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, antagen av 
ministerkommittén den 3 maj 2005,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2005), och av följande skäl:

A. Människohandel innebär allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter 
och medför grymheter som tvång, maktutövande, hot, bortförande, våld, falska 
förespeglingar och bedrägeri.

B. Kvinnor och barn är särskilt utsatta för denna komplexa företeelse, som i huvudsak 
kontrolleras av brottsliga nätverk, och löper därför större risk att falla offer för 
människohandel.

C. Enligt rådets och kommissionens handlingsplan från Wien5 för att på bästa sätt genomföra 
bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa, bör det göras större ansträngningar för att enas om gemensamma definitioner, 
åtalspunkter och påföljder, i första hand inom ett begränsat antal sektorer, däribland 
människohandel, särskilt utnyttjande av kvinnor och sexuellt utnyttjande av barn.

D. Människohandeln bör inte endast förebyggas genom enskilda åtgärder från varje 
medlemsstat, utan även genom en generell och integrerad områdesövergripande strategi på 
europeisk och internationell nivå.

  
1 Europeiska unionens bulletin nr 6-2004.
2 EGT L 34, 9.2.2000, s. 1.
3 Förenta nationerna, Pekingdeklarationen och handlingsplattformen: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Europeiska rådet gav sitt stöd till Haagprogrammet i november 2004.
5 EGT C 191, 23.1.1999.
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E. Stora hinder för effektiva insatser och politiska åtgärder är avsaknaden av gemensamt 
överenskomna definitioner av handel med kvinnor och barn liksom avsaknaden av 
gemensamma riktlinjer för jämförande data, forskning och analys.

F. Eftersom handel med kvinnor och barn är ett gränsöverskridande brott krävs följande för 
att utveckla effektiva förebyggande strategier:
– Fokusering på människohandelsmarknadens triangel, dvs. offer, människosmugglare 
och kund.
– Samarbete mellan ursprungs-, transit- och destinationsländer.
– Samarbete på europeisk, regional och global nivå.
– Samordnade åtgärder mellan internationella organisationer som FN, Europarådet, 
Europeiska unionen, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och 
G8-gruppen.

1. Europaparlamentet understryker vikten av en strategi som utgår från de mänskliga 
rättigheterna, integrering av ett jämställdhetsperspektiv och ett barnorienterat 
förhållningssätt i utvecklingen och genomförandet av förebyggande strategier.

2. Europaparlamentet beklagar att det på EU-nivå saknas en särskild politik för att bekämpa 
människohandel, då människohandel i första hand hanteras som ett område inom den 
tredje pelaren. Parlamentet beklagar också den bristande insikten om sambanden mellan 
människohandel och migration, socialt skydd och utveckling samt avsaknaden av en 
sammanhängande extern politik mot människohandel.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla särskilda åtgärder mot människohandel 
inom ramen för EU:s grannskapspolitik och med siktet inställt på framtida utvidgningar av 
EU.

4. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att främja jämställdhet inom EU:s alla 
politikområden och att genomföra nationell lagstiftning om lika möjligheter i syfte att 
motarbeta ”drivkrafterna” bakom människohandel, som fattigdom, social utslagning, 
arbetslöshet, bristande utbildning, korruption, diskriminering och våld mot kvinnor.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta hårdare för att integrera 
jämställdhetsperspektivet och införa ett barnorienterat förhållningssätt i EU:s 
utvecklingssamarbete och program för fattigdomsbekämpning. Parlamentet uppmanar 
internationella organisationer som Världsbanken, Internationella valutafonden och 
Världshandelsorganisationen (WTO) att prioritera barnfattigdomen och feminiseringen av 
fattigdomen.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att ta itu med sambandet mellan människohandel och 
invandring och att betrakta lagliga migrationskanaler som en mekanism för att förebygga 
människohandel.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sin viseringspolitik för att 
förebygga missbruk och ge skydd mot utnyttjande.



PE 362.715v01-00 6/10 PR\580691SV.doc
Extern översättning

SV

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet och den 
gemensamma tolkningen av befintliga instrument mot människohandel, och att inleda en 
genomgång av befintliga rättsliga åtgärder och insatser på europeisk och internationell 
nivå för bekämpning av handel med kvinnor och barn.

9. Europaparlamentet välkomnar förslaget i Europarådets konvention om åtgärder mot 
människohandel1 om att upprätta ett europeiskt centrum för övervakning av 
människohandel. Parlamentet rekommenderar att centrumets verksamhet breddas för att 
innefatta datainsamling, situationsbedömning, informationsutbyte och utvärdering av 
sambanden mellan syftet med lagarna mot människohandel, de politiska åtgärderna och 
interventionerna och deras konkreta inverkan.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att etablera nationella kontaktpunkter eller 
utse nationella rapportörer för att samla in, utbyta och bearbeta information om 
människohandel. Parlamentet betonar också vikten av att samla in könsbaserade och 
jämförbara data, samtidigt som det är av största vikt att garantera sekretess för uppgifterna 
med hänsyn till icke-statliga organisationers oro för att uppgifter om offer delas av flera 
instanser.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma och/eller stärka 
informationskampanjer som inriktas på att upplysa samhällets mest utsatta i 
ursprungsländerna och att uppmärksamma allmänheten i destinationsländerna på 
problemet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en dag för hela EU mot 
människohandel med en internationell logotyp mot människohandel, i syfte att öka 
medvetenheten om företeelsen handel med kvinnor och barn och att synliggöra problemet 
genom att rikta ett samlat kraftfullt budskap till allmänheten.

13. Europaparlamentet understryker behovet av att behöriga myndigheter har kvalificerad 
personal som särskilt utbildats i att förebygga människohandel genom gemensamma 
utbildningsprogram för alla involverade parter – polis, rättsvårdande myndigheter, 
socialarbetare och andra – där könsbaserade redskap och kunskaper används.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att lagen följs och att stärka 
åtalen och bestraffningen av människosmugglare, medbrottslingar och personer som 
efterfrågar sexuella tjänster av minderåriga, och att väcka åtal för tvätt av intäkter från 
människohandel.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja principen om företagens sociala 
ansvar samt offentlig-privata partnerskap som gör organisationer ur det civila samhället 
delaktiga i genomförandet av förebyggande strategier.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra program för 
social integrering och rehabilitering av kvinnor och barn som tidigare fallit offer för 
människohandel, så att de inte än en gång hamnar i människosmugglares händer.

  
1 Antagen av ministerkommittén den 3 maj 2005.
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17. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att anta en tydlig rättslig definition av 
barnhandel som grundar sig på de internationellt överenskomna standarder som anges i 
Palermoprotokollet1 och FN:s konvention om barnets rättigheter, så att barnhandel inte 
hanteras som en underkategori till människohandel.

18. Europaparlamentet understryker det akuta behovet av att utveckla och genomföra ett 
särskilt förebyggande program som utgår från barns rättigheter och organiseras kring ett 
samarbete mellan ursprungs-, transit- och destinationsländer. Parlamentet 
uppmärksammar också bristen på en sammanhängande EU-extern politik i tredje land, 
varifrån det största antalet offer för barnhandel kommer.

19. Europaparlamentet anser att barn bör inkluderas som deltagare i ett sådant program och 
ber medlemsstaterna att inrätta utbildningsprogram för flickor och pojkar under deras 
skolgång, för att bekämpa diskriminering och främja jämställdhet.

20. Europaparlamentet understryker Europols viktiga roll och uppmanar kommissionen att i 
samarbete med medlemsstaterna stärka Europols finansiella resurser och personalresurser 
för att effektivisera dess arbete med att förebygga människohandel.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas och anslutningsländernas regeringar och 
parlament.

  
1 I Palermoprotokollet definieras barnhandel som ”handlingar för rekrytering, transport, överföring, hysande eller 
mottagande av ett barn för att detta barn skall kunna utnyttjas inom eller utanför landet”.



PE 362.715v01-00 8/10 PR\580691SV.doc
Extern översättning

SV

MOTIVERING

Handel med människor, särskilt kvinnor och barn, i syfte att utnyttja dem sexuellt eller på 
andra sätt är som FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt ”ett av de mest fasansfulla 
brotten mot de mänskliga rättigheterna”1. Handel med människor definieras internationellt 
som handlingar för rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av en person 
genom användning av hot, maktmedel, tvång, bortförande, bedrägeri eller falska 
förespeglingar med utnyttjande som ändamål2 (sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller 
tvångstjänster, slaveri eller slaveriliknande metoder, livegenskap eller borttagande av organ). 
Överallt i världen breder människohandeln ut sig på grund av att den organiserade 
brottsligheten och dess lönsamhet ökar (det stora antalet potentiella offer i kategorin olagliga 
invandrare avslöjar människohandelns lönsamhet, eftersom ca 50 procent av världens 
175 miljoner invandrare är kvinnor, enligt Internationella organisationen för migration).

Enligt 2005 års rapport om människohandel från det amerikanska utrikesdepartementets enhet 
för övervakning och bekämpning av människohandel är ca 80 procent kvinnor och flickor och 
upp till 50 procent minderåriga av de uppskattningsvis 600 000 till 800 000 män, kvinnor och 
barn som smugglas i handelssyfte över internationella gränser varje år3. Siffrorna visar också 
att majoriteten av de personer som faller offer för gränsöverskridande människohandel 
utnyttjas sexuellt på kommersiell basis. Smugglingsnätverken har på senare tid blivit 
flexiblare och lyckas anpassa sig till skiftande situationer och ändrade förhållanden för att 
hitta olika framkomliga vägar. Att de är decentraliserade till sin karaktär innebär att de snabbt 
kan reagera på brottsbekämpande åtgärder och eventuella konkurrenter4.

Framgångsrika förebyggande strategier bör utvecklas hand i hand med att huvudorsakerna till 
människohandel angrips, som feminiseringen av fattigdomen och arbetslösheten, lockelsen i 
skillnaden i livskvalitet mellan ursprungslandet och destinationslandet, våld mot kvinnor och 
barn, diskriminering av kvinnor, destinationsländernas strikta migrationspolitik och politisk 
instabilitet i ursprungsländerna. Av största vikt är att införa och främja integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och ett barnorienterat förhållningssätt i alla Europeiska unionens 
åtgärder som innefattar strategier för bekämpning av människohandel.

För att utveckla effektiva sociala och ekonomiska åtgärder inom länderna är det viktigt att 
lyfta fram de viktigaste faktorer som utsätter kvinnor och barn för risken att falla offer för 
människohandel. Sådana faktorer kan vara landspecifika och måste angripas med hög 
prioritet. En undersökning som Internationella organisationen för migration har genomfört i 
Rumänien visar att många faktorer kan öka risken för att kvinnor faller offer för 
människohandel, till exempel att ha avslutat skolgången tidigt, att komma från en familj där 

  
1 Från ett uttalande den 12 december 2000, Palermo, Italien.
2 Rapport från expertgruppen om människohandel (Europeiska kommissionen, GD Rättvisa, frihet och säkerhet, 
2004).
3 Trafficking in Persons Report, (Department of State, United States of America, 2005).
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings (Internationella 
organisationen för migration, 2003, s. 61).
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övergrepp förekommit, att komma från en familj med en ensamstående förälder, att bo i en 
medelstor stad, att tillhöra minoriteter eller ha dålig kunskap om levnads- och arbetsvillkoren 
i andra länder. Särskild uppmärksamhet bör ägnas kvinnor och barn som tillhör minoriteter 
samt kvinnor och barn på landsbygden. Att de löper större risk att falla offer för 
människohandel bör därför hanteras med särskilda åtgärder. En förståelse av faktorerna 
bakom utsattheten kan bli ett effektivt instrument för att bekämpa människohandeln ute på 
fältet och för att organisera förebyggande insatser. Kunskap om de potentiella offren bör 
hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att fastställa människosmugglarnas profiler1.

Människohandel är ett humanitärt problem som kräver globalt, regionalt och lokalt samarbete. 
Förebyggande strategier bör utvecklas med utgångspunkt från samarbete mellan 
organisationer från det civila samhället och rättsvårdande myndigheter. Ett av de första stegen 
för att utveckla samarbete på EU-nivå är att använda en integrerad och harmoniserad strategi 
för insamling av data om människohandel. Att få fram tillförlitliga och jämförbara data är en 
nödvändig förutsättning för att kunna utveckla framgångsrika förebyggande strategier. I 
rapporten uppmärksammas vikten av att etablera nationella och/eller regionala kontaktpunkter 
eller rapportörer i alla nuvarande och framtida medlemsstater i EU. Syftet är att underlätta och 
synkronisera datainsamlingsprocessen. I rapporten betonas också vikten av att samla in 
uppgifter om barnoffer och att de bör utgöra en separat kategori.

För att vara effektiv måste en förebyggande strategi också inriktas på människohandelns 
triangel: utbud, efterfrågan och människosmugglare. När man talar om utbudssidan eller de 
potentiella offren för människosmuggling bör de förebyggande åtgärderna i första hand 
inriktas på de grupper som är mest utsatta för denna företeelse. Man bör till exempel förbättra 
och vidga deras möjligheter till utbildning och arbete, bekämpa problemet med 
feminiseringen av fattigdomen, diskriminering och ojämlikhet. När det gäller praktiska 
insatser bör det arbetas fram informationskampanjer med en gemensam EU-logotyp som 
synliggör problemet i syfte att upplysa om farorna med människohandel, rekryteringsvägar, 
hjälpnummer osv. Människohandeln får allvarliga konsekvenser för kvinnors och barns hälsa. 
Bland annat har problem med fysisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, psykisk hälsa, 
missbruk och socialt välbefinnande samband med människohandel. Strategier för att 
förebygga människohandel bör innefatta folkhälsofrämjande strategier som ger information 
om reproduktiv och sexuell hälsa, smittsamma sjukdomar, psykisk hälsa eller hälsorisker som 
är förknippade med migration, bland annat laglig rätt till hälso- och sjukvård i andra länder.2
När det gäller människosmugglarna måste de rättsvårdande myndigheterna väcka åtal mot och 
utfärda stränga straff mot dem som sysslar med människohandel, bekämpa korruption samt 
arbeta för att framgångsrikt söka rätt på smugglingsvägar som ständigt ändras, med hjälp av 
den internationellt etablerade gemensamma definitionen på handel med människor. Särskild 
utbildning för att bättre kunna identifiera människohandelns offer bör tillhandahållas för dem 
som arbetar inom rättsväsendet, så att offren kan uppmuntras att vända sig till lämpliga 
institutioner. Syftet med utbildning är också ökad förståelse av människohandelns flöden och 
trender för ökad förståelse av problemets vidd och karaktär, så att effektiva politiska lösningar 
kan utvecklas. För att ta itu med efterfrågan krävs informationskampanjer i 

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings (Internationella 
organisationen för migration, 2003).
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European 
study (London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2003).
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destinationsländerna så att problemet tas upp i den offentliga debatten. Personer som begär 
sexuella tjänster från minderåriga bör dessutom åtalas, liksom indirekta medbrottslingar 
(förtäckta modellbyråer, massageinstitut osv.) som samarbetar med människosmugglare. 
Diplomatisk immunitet bör hävas vid inblandning i människohandel eller 
myndighetsmissbruk. Medlemsstaterna bör också se över sin viseringspolitik för att förebygga 
och minska övergrepp samt ge skydd mot utnyttjande.

Människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande har onekligen en direkt koppling till 
prostitution. De politiska förhållningssätten till prostitution varierar från land till land, från 
abolitionism, nyabolitionism till förbud och reglering. Den nya studien om nationell 
lagstiftning om prostitution och handel med kvinnor och barn1 pekar på att modellerna för 
nyabolitionism och reglering tycks öka antalet offer för människohandel jämfört med 
förbudsmodellen, men den visar också att en definitiv utvärdering av olika modeller för 
prostitutionslagar i Europeiska unionen – i förhållande till deras inverkan för antalet offer –
bör grundas på mer tillförlitlig och jämförbar statistik liksom på fler typer av uppgifter om 
andra faktorer.

Det finns slutligen ingen enkel lösning på problemet med människohandel. Problemet är 
globalt och för lösningen krävs det ett globalt partnerskap. Man kan inte eliminera 
grundorsakerna till människohandel enbart genom att utrota fattigdomen, skapa 
förutsättningar för utbildning och arbete, lösa hälsoproblem eller trygga en hållbar miljö, med 
millennieutvecklingsmålen som färdplan. Dessa mål kan inte uppnås utan ett arbete för 
jämställdhet och kvinnors egenmakt. Det avgörande är att förstå hur viktigt det är att främja 
jämställdhet i alla de internationella, nationella och lokala politiska åtgärder som utformats för 
att förebygga och bekämpa företeelsen människohandel.

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children (Transcrime, 2005).


