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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ihmiskaupan vastustamisesta – integroitu lähestymistapa ja ehdotuksia 
toimintasuunnitelmaksi
(2006/2078(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 
erityisesti sen 4 ja 5 artiklan, joissa korostetaan, että kaikki orjakaupan muodot on 
kiellettävä,

- ottaa huomioon vuonna 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan1, 
erityisesti sen 1, 4, 5 ja 6 artiklan,

- ottaa huomioon vuonna 1989 hyväksytyn YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, 
erityisesti sen 1, 7, 32, 34 ja 35 artiklan, sekä vuonna 2000 hyväksytyn lapsen oikeuksien
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja 
lapsipornografiasta, erityisesti sen 3 artiklan,

- ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen2, erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

- ottaa huomioon vuonna 2000 hyväksytyn, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaista YK:n yleissopimusta täydentävän Palermon pöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti 
naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta,

- ottaa huomioon ministerikomitean 3. toukokuuta 2005 hyväksymän ihmiskaupan 
vastaista toimintaa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen,

- ottaa huomioon 20. marraskuuta 2002 eurooppalaisessa konferenssissa "Ihmiskaupan 
ehkäiseminen ja torjunta – 2000-luvun globaali haaste" hyväksytyn Brysselin julistuksen 
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjunnasta,

- ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
ihmiskaupan torjunnasta3,

- ottaa huomioon 22. joulukuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta4,

- ottaa huomioon oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY5,

  
1 EYVL C 364, 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 EYVL L 203, 1.8.2002, s. 1.
4 EUVL L 13, 20.1.2004, s. 44.
5 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
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- ottaa huomioon neuvoston tiedonannon 2005/C311/01 EU:n suunnitelmasta parhaista 
käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi1,

- ottaa huomioon 27.–28. huhtikuuta 2006 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 
2725. istunnossa hyväksytyt neuvoston päätelmät ihmiskaupasta2,

- ottaa huomioon vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan Haagin ohjelman3, jossa 
kehotetaan neuvostoa ja komissiota laatimaan suunnitelma parhaista käytännöistä, 
vaatimuksista ja mekanismeista ihmiskaupan torjumisessa,

- ottaa huomioon Euroopan komission vuonna 2003 perustaman, ihmiskauppaa 
käsittelevän asiantuntijaryhmän 22. joulukuuta 2004 hyväksymän raportin ja ryhmän 
antamat suositukset,

- ottaa huomioon lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevat 
Daphne-ohjelmat4,

- ottaa huomioon ihmiskaupan torjunnasta 19 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 10 artiklaan perustuvan komission kertomuksen neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille5,

- ottaa huomioon Europolin raportit ihmiskaupasta, erityisesti sen vuonna 2005 
julkaiseman järjestäytynyttä rikollisuutta EU:ssa käsittelevän raportin6,

- ottaa huomioon Euroopan neuvoston järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän 
tilanneselvityksen 2005, jonka painopisteenä on talousrikollisuuden uhka,

- ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) pakkotyötä koskevan yleissopimuksen 
nro 29 (1930) ja ILO:n konferenssin 87. istunnossaan hyväksymän yleissopimuksen 
nro 182 lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä ja välittömistä toimista niiden 
poistamiseksi (1999),

- ottaa huomioon ILO:n vuonna 2005 julkaiseman yleisraportin maailmanlaajuisesta 
pakkotyön vastaisesta liittoutumasta, joka kuuluu työhön liittyviä perusperiaatteita ja 
-oikeuksia koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2005 julistuksen 
seurantatoimiin,

- ottaa huomioon vuonna 1997 hyväksytyn Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja 
biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen sekä sopimuksen vuonna 2002 hyväksytyn, 
ihmisestä peräisin olevien elinten ja kudosten siirtoa koskevan lisäpöytäkirjan 22 artiklan,

- ottaa huomioon Euroopan neuvoston suosituksen 1611/2003 elinten laittomasta kaupasta 
Euroopassa,

  
1 EUVL C 311, 9.12.2005.
2 http://www.consilium.europa.eu.
3 Eurooppa-neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymä Haagin ohjelma.
4 Päätös 293/2000/EY, päätös 803/2004/EY.
5 KOM(2006) 0187.
6 www.europol.eu.int
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- ottaa huomioon Barbara Kudryckan PPE-DE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen 
suositukseksi neuvostolle ihmiskaupan vastustamisesta – integroitu lähestymistapa ja 
ehdotuksia toimintasuunnitelmaksi (B6-0613/2005),

- ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan sekä 94 artiklan,

- ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä ulkoasiainvaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

A. katsoo, että ihmiskaupan harjoittamisen tarkoitus ei ole aina seksuaalinen hyväksikäyttö 
vaan myös työvoiman hyväksikäyttö, laittomat adoptiot, pakottaminen kotiapulaiseksi tai 
elinten myynti, minkä takia ihmiskaupan torjuntaan on sisällyttävä paljon muutakin kuin 
pakkoprostituution torjunta ja siinä on otettava huomioon kaikki hyväksikäytön ja sorron 
muodot,

B. katsoo, että ihmiskauppa ei välttämättä ole sukupuolen mukaan eriytynyt rikos, mutta 
suurin osa ihmiskaupan uhreista on edelleen naisia ja tyttöjä,

C. katsoo, että siitä huolimatta, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa määrätään, 
että kaikki lapset on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen, Unicefin1 mukaan yli puolet 
kaikista syntymistä kehitysmaissa – Kiinaa lukuun ottamatta – jää rekisteröimättä (yli 
50 miljoonaa lasta); nämä näkymättömät lapset, yhdessä miljoonien orpojen ja katulasten 
kanssa, joutuvat kaikkein helpoimmin ihmiskaupan uhreiksi ja ovat helppo saalis 
laittomien adoptioiden järjestäjille tai käytettäviksi elinkaupassa,

D. katsoo, että pääsy EU:n työmarkkinoille on monimutkaista tai jopa rajoitettua ja 
ylisäänneltyä, ja samalla työvoiman kysyntä on ilmeistä, mikä johtaa laittomaan 
maahanmuuttoon, salakuljetukseen ja ihmiskauppaan,

E. katsoo, että ihmiskaupasta saatavat suuret voitot ovat usein rahanpesun kohteena, mikä 
mahdollistaa muun rikollisen toiminnan ja antaa rikollisille tilaisuuden hankkia 
taloudellista, sosiaalista ja jopa poliittista valtaa,

F. katsoo, että ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen kysyntä on tärkein ihmiskauppaa 
edistävä tekijä, ja jos poliittista tahtoa ja yhteisiä ponnistuksia sen murtamiseksi ei 
vahvisteta, on tuskin mahdollista estää ihmiskauppaa tai edes merkittävästi vähentää sitä,2

G. katsoo, että uhrien pikainen tunnistaminen on ratkaisevaa ihmiskaupan torjunnassa,

1. antaa neuvostolle seuraavat suositukset:
Lainsäädäntö ja lainvalvonta
(a) ihmiskauppaan on puututtava eri politiikoissa (maahanmuutto-, työllisyys-, sosiaali-, 

kehitysyhteistyö-, ulko-, naapuruus- ja viisumipolitiikoissa) noudatettavan yhtenäisen 
lähestymistavan ja siitä seuraavan kriminalisoinnin avulla; vähimmäistavoitteena ovat 
ihmiskaupan torjunnasta 19 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
mukaisen EU:n lainsäädännön vaatimukset;

  
1 Maailman lasten tilaa käsittelevä raportti The State of the World's Children 2006: Excluded and invisible , 
UNICEF 2005.
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu., Tšekin tasavallan 
sisäasiainministeriön toimintaa käsittelevä asiakirja, 2006, Praha.
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(b) neuvoston ja jäsenvaltioiden pitäisi vahvistaa ihmisoikeuksiin perustuvaa ja uhrikeskeistä 
lähestymistapaa toteuttaessaan ihmiskaupan torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa;

(c) jäsenvaltioiden pitäisi, jos ne eivät vielä ole tehneet sitä, ratifioida ja panna täytäntöön
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus, sen 
lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, 
torjumisesta ja rankaisemisesta sekä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan 
vastaisesta toiminnasta;

(d) jäsenvaltioiden pitäisi panna mahdollisimman pian täytäntöön neuvoston puitepäätös 
ihmiskaupan torjunnasta ja neuvoston direktiivi oleskeluluvasta sekä varmistaa, että uhrit 
voivat saada lyhytaikaisen oleskeluluvan, johon liittyy vähintään 30 päivän harkinta- tai 
toipumisaika;

(e) jäsenvaltioiden pitäisi hyödyntää kokonaisuudessaan osana ihmiskaupan torjuntaa
neuvoston puitepäätöstä 2005/212/YOS rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun 
omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta1;

(f) jäsenvaltioiden pitäisi antaa lainsäädäntöä määräaikaisen oleskeluluvan myöntämisestä 
ihmiskaupan uhreille riippumatta siitä, tekevätkö he yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tutkinnan aikana ja todistajina rikosoikeudenkäynneissä;

(g) jäsenvaltioiden pitäisi minimoida laittoman elinkaupan riski Euroopassa vähentämällä 
kysyntää, edistämällä entistä tehokkaammin elinten luovutusta ja säilyttämällä tiukan 
lainsäädännön sellaisten elävien lahjoittajien osalta, jotka eivät ole sukulaisuussuhteessa 
elimen vastaanottajaan;

(h) jäsenvaltioiden pitäisi parantaa nykytilanteen analyysia ottamalla käyttöön yhtenäisiä 
menetelmiä vertailukelpoisen tiedon keräämiseksi erityisesti ihmiskaupan reiteistä ja 
uhrien profiileista;

(i) jäsenvaltioiden pitäisi panna johdonmukaisesti täytäntöön ihmiskaupan torjunnasta 
tehdyn neuvoston puitepäätöksen 4 artikla varmistaakseen, että oikeushenkilö voidaan 
saattaa vastuuseen sen puolesta tai eduksi tehdystä rikoksesta;

(j) jäsenvaltioiden pitäisi harkita kansainvälisen työsuojelutarkastusverkoston perustamista 
työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi; jäsenvaltioiden pitäisi vahvistaa alan yhteistyötä 
ja koordinointia EU:n tasolla;

(k) jäsenvaltioiden pitäisi valvoa entistä paremmin työvoimatoimistojen sekä 
kausityöntekijöiden työhönottoa hoitavien toimistojen toimintaa;

(l) toimenpiteistä ihmiskaupan torjumiseksi pitäisi tulla yhteisön toimivaltaan kuuluva asia, 
jotta voidaan saavuttaa entistä nopeampaa ja merkittävämpää edistystä;

Ennaltaehkäisy ja kysynnän vähentäminen
(m) kouluopetuksen, tiedottamisen ja yleisön tietoisuuden lisäämisen ihmiskaupasta 

tuomittavana rikoksena pitäisi tunnustaa olevan olennainen osa ihmiskaupan torjuntaa;

(n) komission pitäisi arvioida ja levittää parhaita käytäntöjä ihmiskaupan uhrien tarjoamien
työvoimaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai muunlaiseen ihmiskauppaan perustuvien 
palvelujen kysynnän vähentämisessä Euroopan unionin jäsenvaltioissa;

  
1 EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49, 3 artikla.



PR\622044FI.doc 7/11 PE 374.493v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

(o) jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa toimenpiteitä kysynnän vähentämiseksi parhaiden 
käytäntöjen perusteella;

(p) komission pitäisi käynnistää ihmiskaupan vastainen päivä, jota vietettäisiin 
25. maaliskuuta vuodesta 2007 alkaen sen kunniaksi, että orjakauppa on lakkautettu 
monissa maissa ympäri maailmaa;1

(q) on ryhdyttävä toimenpiteisiin turvallisen maahanmuuton laillisten mekanismien 
parantamiseksi, turvallisia maahanmuuttomahdollisuuksia koskevan tiedon saatavuuden
varmistamiseksi ja menettelyjen läpinäkyvyyden takaamiseksi, koska nämä ovat parhaat 
keinot ihmiskaupan vähentämiseksi;

(r) komission ja jäsenvaltioiden pitäisi naapuruus-, kehitysyhteistyö- ja 
avustuspolitiikkojensa yhteydessä harkita toimenpiteitä, joilla puututaan ihmiskaupan 
perimmäisiin syihin lähtömaissa, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla tuetaan lasten 
rekisteröintiä, joka vähentää heidän alttiuttaan joutua laittomien adoptioiden, 
pakkoavioliittojen ja elinkaupan uhreiksi;

Uhrien suojelu
(s) komission ja jäsenvaltioiden pitäisi perustaa monikielinen vihjelinja, jonka numero olisi 

sama kaikkialla Euroopassa ja jonka tarkoituksena olisi toimia ensimmäisenä uhreja 
auttavana tahona;

(t) toimenpiteitä tarvitaan seksuaalisen hyväksikäytön uhrien lisäksi myös työvoiman 
hyväksikäytön ja muunlaisen ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi;

(u) komission ja jäsenvaltioiden pitäisi laatia ja panna täytäntöön selkeitä yhteisön 
vaatimuksia ja suuntaviivoja uhrien auttamisesta ja suojelusta, riippumatta heidän 
kyvystään tai halustaan toimia todistajina, mukaan luettuina erityiset vaatimukset lasten 
oikeuksien suojelemiseksi sekä uhrien tunnistusjärjestely, jolla varmistetaan, että uhrien 
tunnistaminen on olennainen osa tukea ja apua;

(v) jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että uhrit saavat apua lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä; 
tukeen pitäisi sisältyä muun muassa erityinen hätämajoitus, johon liittyy mahdollisuus 
saada asunto myöhemmässä vaiheessa, terveydenhuoltopalveluita ja neuvontaa, 
oikeusapua, tietoa uhrien oikeuksista ja todistajana toimimisen merkityksestä, 
kielikursseja ja ammatillista koulutusta, kotouttamiskursseja, taloudellista apua ja apua 
työn löytämisessä sekä erityinen holhooja lapsille;

(w) jäsenvaltioiden pitäisi tarjota uhreille mahdollisuus osallistua kouluopetukseen, 
koulutusohjelmiin ja työmarkkinoille sekä suojella heidän oikeuksiaan siviili-, rikos- ja 
hallinnollisten prosessien aikana ja antaa mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja;

(x) ihmiskaupan uhreja ei pitäisi palauttaa välittömästi lähtömaahan, jos voidaan olettaa 
heidän kärsivän lisävahinkoa leimautumisen ja syrjimisen takia tai saattavan joutua 
kostotoimien uhreiksi;

(y) jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa lainsäädännössään sekä hallinnollisissa käytännöissään 
YK:n lapsen määritelmää; lapsi on jokainen alle 18-vuotias henkilö;
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(z) jäsenvaltioiden pitäisi panna kokonaisuudessaan täytäntöön Haagin yleissopimus lasten 
suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä adoptioissa laittomien adoptioiden 
välttämiseksi;

(aa) jäsenvaltioiden pitäisi vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia 
uhrien suojelussa, mukaan luettuna toiminnan kestävä rahoitus;

Kansallisten ja EU:n toimien koordinointi
(ab) jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön ja vahvistaa kansallisia ihmiskaupan vastaisen 

toiminnan koordinointirakenteita ja pyrkiä yhdistämään ne kansainväliseen verkostoon;
(ac) komission ja sen asiantuntijaryhmän pitäisi käynnistää, edistää ja arvioida tutkimusta 

ihmiskaupan uusista suuntauksista, ottaen huomioon erityisesti EU:n ihmiskaupan 
torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman;

(ad) jäsenvaltioiden pitäisi vahvistaa EU:n sisäistä yhteistyötä ihmiskaupan torjunnassa 
ottamalla siihen säännöllisesti mukaan Europolin, Eurojustin ja Frontexin kaltaisia EU:n 
elimiä;

(ae) rahoitusalan toimintaryhmän, erityisesti typologiatyöryhmän, pitäisi jatkaa työtään 
ihmiskauppaan liittyvien rahanpesumenetelmien parissa;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle sekä tiedoksi 
komissiolle, jäsenvaltioille ja liittymisneuvotteluja käyville valtioille.
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PERUSTELUT

Yhdysvaltojen ulkoministeriön vuoden 2005 ihmiskauppaa koskevan raportin mukaan 
arviolta 600 000–800 000 miestä, naista ja lasta joutuu kansainvälisten rajojen yli tapahtuvan 
ihmiskaupan uhreiksi joka vuosi. Heistä noin 80 prosenttia on naisia ja tyttöjä, ja jopa 
50 prosenttia on alaikäisiä. Kansainvälisistä uhreista suurimman osan kohdalla myynnin 
tarkoitus on kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö. Muut arviot ovat jopa korkeampia – YK 
arvioi uhreja olevan vuosittain yli miljoona, ILO puhuu yli 1,2 miljoonasta ihmiskaupan 
uhriksi joutuneesta lapsesta. Euroopan neuvosto uskoo ihmiskaupan olevan kolmanneksi 
suurin järjestäytyneellä rikollisuudella ansaitun rahan lähde aseiden ja huumausaineiden 
jälkeen.1 Vuoden 2005 ihmiskauppaa koskevassa raportissa kuitenkin huomautetaan myös 
hälyttävästä ihmisten orjuuttamisesta, jonka tarkoitus on työvoiman hyväksikäyttö.

Ihmiskaupan uhrien arvioitu lukumäärä EU:ssa on yli 100 000. (Tilastoihin on kuitenkin 
suhtauduttava erittäin varovasti, koska ihmiskaupasta ei ole olemassa luotettavia tietoja.) On 
tärkeää korostaa, että kaikkein helpoimmin uhreiksi joutuvat naiset ja lapset. Lapset joutuvat 
erityisen helposti ihmiskaupan uhreiksi kokemattomuutensa vuoksi ja siksi, että he ovat 
riippuvaisia aikuisista ja luottavat heihin, erityisesti sukulaisiin ja määräävässä asemassa 
oleviin ihmisiin, ja heillä on vähemmän mahdollisuuksia päästä pois hyväksikäyttötilanteista. 
("Children are particularly vulnerable to trafficking in human beings, due to their lack of 
experience, dependence and trust of adults, notably relatives and people in positions of 
authority and have fewer possibilities to escape exploitive situations.")2 Unicefin 
tuoreimmassa raportissa korostetaan helpoiten ihmiskaupan uhreiksi joutuvien 
rekisteröimättömien lasten valtavaa määrää.3

Raportti perustuu ihmiskaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta tehdyn YK:n 
pöytäkirjan kansainvälisesti hyväksyttyyn määritelmään. "Ihmiskaupalla" tarkoitetaan 
3 artiklan mukaan henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai 
vastaanottamista uhkaamalla voimankäytöllä tai muilla pakottamisen, ryöstön, petoksen tai 
harhaanjohtamisen muodoilla tai käyttämällä näitä keinoja, käyttämällä väärin vaikutusvaltaa 
tai hyväksikäyttämällä heikossa asemassa olevaa tai antamalla tai vastaanottamalla maksuja 
tai etuisuuksia suostumuksen saamiseksi henkilöltä, jonka hallinnassa toinen henkilö on, 
kyseisen henkilön hyväksikäyttämiseksi. Hyväksikäyttöön tulee sisältyä ainakin 
hyväksikäyttö prostituutiossa tai muu seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkotyö tai pakottamalla 
saadut palvelut, orjuus tai orjana tai epävapaana pitämisen kaltaiset käytännöt tai elinten 
poisto. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM korostaa myös, että yleistymässä ovat 
lapsikaupan tai perhekaupan muut muodot, kuten uhrien käyttäminen kerjäämiseen tai 
rikolliseen toimintaan.4

Vaikka ihmiskauppaa yleisesti pidetään "kauhistuttavana" rikoksena5, kansainvälisten 
yleissopimusten, lähinnä Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta 

  
1 Selitysmuistio ihmiskaupan vastaista toimintaa koskevasta Euroopan neuvoston yleissopimuksesta, 2005.
2 Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, IOM, Wien, 
2006.
3 The State of the World's Children 2006: Excluded and invisible, UNICEF 2005.
4 Sama.
5 Ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, torjuntaa koskeva korkean tason konferenssi: Prevention-
Protection-Prosecution, Wien, maaliskuu 2006.
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toiminnasta, samoin kuin direktiivien ratifiointi ja täytäntöönpano on epätyydyttävää ja etenee 
vain hitaasti.

Koska ratkaiseva osuus ihmiskaupasta on luonteeltaan kansainvälistä, on tarpeen vahvistaa 
kansainvälistä yhteistyötä tutkinnan, tietojenvaihdon, uhrien tunnistamisen, lainvalvonnan ja 
uudelleensopeuttamisen osalta. Tässä yhteistyössä Europolin, Eurojustin, Frontexin ja 
poliisipäälliköiden erityistyöryhmän roolin on oltava entistä merkittävämpi.

Kansainvälisissä asiakirjoissa korostetaan ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, jossa 
keskitytään lähinnä uhrien suojeluun. Koska ihmisoikeuksien loukkauksen vakavuus ei aina 
johda syytteiden nostamiseen, lähestymistapaa on syytä harkita, lähinnä työvoiman 
hyväksikäytön kohdalla, sillä jos ihmiskauppaa pidetään ensisijaisesti ihmisoikeuksien 
loukkauksena, se heikentää syytteen nostajan asemaa.1

Ihmiskaupan määritelmissä tehdään selvä ero ihmiskaupan ja salakuljetuksen välillä. Jotkut 
asiantuntijat pitävät tällaista erottelua näennäisenä; todelliset seuraukset ilmenevät usein 
lopuksi. Se, mitä tiedämme salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta, viittaa siihen, että olisi 
asianmukaisempaa tarkastella niitä jatkumona, jonka osat liukuvat yhteen ja erilleen useiden 
ulottuvuuksien kautta. ("What we know about both smuggling and trafficking suggests that it 
would be more accurate to view them as a continuum, shading into and out of one another 
across a number of dimensions.")2 Näin ollen uhrin yksiselitteinen tunnistaminen on erittäin 
tärkeää, koska se mahdollistaa ihmiskaupan erottamisen salakuljetuksesta. Kokemus osoittaa, 
että koska näiden kahden käsitteen erottamisessa toisistaan on puutteita, poliisi usein 
käsittelee ihmiskaupan uhreja samoin kuin salakuljetettuja henkilöitä tai laittomia 
maahanmuuttajia.

Ihmiskauppaan kuuluu sekä tarjontaa että kysyntää edistäviä tekijöitä. Tarjontapuolella 
kyseessä ovat lähinnä köyhyys, työttömyys, sukupuoleen perustuva syrjintä, vähemmistöjen 
syrjintä, koulutuksen puute sekä korruptio. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tärkein 
ihmiskauppaa edistävä tekijä on kysyntä. Kysyntä markkinoilla – erityisesti seksin ostajien 
taholta – luo vahvoja tuottokannustimia ihmiskaupan harjoittajille ja vahvistaa ihmiskaupan 
kasvua. Yhdysvaltojen ulkoministeriön raportissa3 korostetaan, että siellä, missä prostituutio 
kukoistaa, kukoistaa myös ihmiskauppaa ruokkiva ympäristö. Muissa tutkimuksissa 
painotetaan, että ihmiskaupan uhrien työvoiman hyväksikäyttöön suhtaudutaan erittäin 
suvaitsevaisesti sosiaalisesti hyväksyttävänä tapana tehdä palveluista ja tavaroista entistä 
halvempia.4 Näyttää siltä, että jos yleisen mielipiteen suvaitsevuus ja kaksiarvoisuus suhteessa 
ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen kysyntään ei muutu, tulemme tuskin saavuttamaan 
merkittäviä parannuksia ihmiskaupan torjunnassa.
Vaikka kysynnästä ei ole käytössä kattavia tietoja, vaikuttaa siltä, että avuttomuus ja 
ilmeisesti myös poliittisen tahdon puute vallitsevat pohdittaessa, miten voidaan poistaa 
kysyntä ja ottaa lopullinen askel kohti ratkaisua. Joissakin raporteissa puhutaan jopa runsaasta 

  
1 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v CR a možnosti optimalizace bezpecnostní politiky státu., Tšekin 
tasavallan sisäasiainministeriön toimintaa käsittelevä asiakirja, 2006, Praha.
2 Kelly, L.: A Critical reflection in research... Teoksessa: Data and research on Human Trafficking: A global 
survey, 2005, IOM.
3 US State Department: Trafficking in Persons Report, kesäkuu 2005.
4 Gabal, I. Sama.
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korruptiosta kysynnän rajoittamista koskevassa päätöksentekoprosessissa.1

  
1 Gabal, I. Sama.


