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Abstract 
 
Trafficking är ett problem som ökat markant under de senaste decennierna i takt med det allt 
mer globaliserade samhället. Given den transnationella karaktären hos problemet, krävs det ett 
internationellt samarbete för att komma till en lösning på trafficking. Icke- statliga 
organisationernas arbete mot problemet är vitalt för att få ett slut på den moderna formen av 
slavhandel Vi gör en komparativ fallstudie över tre organisationer som, med olika intressen 
och syn på problemet, föreslår olika åtgärder. Genom denna fallstudie har vi som intention att 
se till hur dessa organisationers olika formuleringsprocesser snarare bidrar till konflikt än till 
samarbete. Dessa organisationer ställer vi i relation till FN, som vi menar kan verka som 
medlande part och ett instrument för organisationerna att få sina röster hörda.   
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Den ökande rörligheten över gränser av varor, kapital och information, är något som utmärker 
den ständigt utvecklande eran av globalisering. Med detta följer också ett växande flöde av 
människor och arbetskraft över nationsgränserna. Detta är ett av de mest komplexa och 
komplicerade fenomen som tillkommit med ett mer globaliserat samhälle, och påverkar i stort 
sett alla världens länder. En viktig aspekt av människoflödet, som inte diskuteras speciellt 
mycket på statlig nivå, är trafficking, eller människohandel, en modern form utav slavhandel, 
som allt fler kvinnor och barn faller offer för. Att bekämpa handel med människor kräver 
många olika åtgärder, både politiska, sociala och ekonomiska. Då problemet är av en 
gränsöverskridande karaktär krävs ett transnationellt samarbete mellan både stater och olika 
organisationer.  Dock har staters misslyckande i att hantera denna fråga lett till en frammarsch 
av icke- statliga aktörer, s.k. NGOs, och transnationella aktivistnätverk, TANs.  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att belysa, undersöka och problematisera samarbetet mellan 
icke- statliga aktörer i kampen mot trafficking. Vi har valt att titta närmare på tre icke-statliga 
organisationer, som utifrån olika utgångspunkter och intressen arbetar mot trafficking, 
nämligen IOM, GAATW och CATW. Dessa organisationer skiljer sig åt, speciellt i deras 
definition av problemet och i hur detta bör ses och därmed också motarbetas. För att komma 
åt detta vill vi undersöka dessa organisationers formuleringsprocesser i vilken definitionen av 
problemet sker. Här vill vi se om organisationernas olika definition av trafficking kan ligga 
till grund för konflikt och konkurrens mellan organisationerna, snarare än till samverkan och 
samarbete. Ett av dessa icke- statliga organisationers primära mål är att påverka stater och 
större organisationer, främst i detta fall FN som policy och normskapande aktör i 
världspolitiken. Därför vill vi också undersöka vikten av FN: s inblandning i kampen mot 
trafficking och hur de tre organisationer vi har valt att presentera, lyckats att påverka och 
implementera sina idéer och förslag till åtgärder.  
   
Sammanfattningsvis lyder vår frågeställning således: hur påverkas samarbetet mot trafficking 
av skillnaderna i organisationers formuleringsprocesser, och hur kan dessa eventuella problem 
lösas?  
 
 
 

1.2 Teori  
 
Vår uppsats är av en teorikonsumerande karaktär då vi anknyter till den så kallade new social 
movement- teorin, genom vårt arbete och vår analys.  
 
Inom de nya sociala rörelserna har man allt mer gått ifrån gamla mönster av ideologisk 
uppdelning, för att snarare se till individuella och kulturella rättigheter. Man betonar 
huvudsakligen grundläggande mänskliga rättigheter och fokuserar också på 
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självförverkligande. De nya sociala rörelserna väljer alternativa vägar för att föra fram sina 
sakfrågor, genom småskaliga decentraliserade organisationer som är anti-hierarkiska och 
förespråkar direktdemokrati. Inom denna teori har man under de senaste tio åren, fokuserat på 
de social- strukturella förhållandena och handlingar, i förhållande till en social kontext 
rörande mobilisering och förmedling av meningar från aktivistgrupper till massan, för att på 
så sätt få individer att känna att de kan göra en skillnad i en fråga (Keck & Sikkink, 1998: 32).  
 
Det vi här har valt att fokusera oss på är den del inom sociala rörelse- teorin, som kallas 
”framing process”, ett begrepp myntat av forskarna Snow och Benford. Detta uttryck har dock 
inte vidareutvecklats betydligt utan den definition given av ovanstående forskare gör sig 
fortfarande gällande. Denna definition lyder följande;” conscious strategic efforts by groups 
of people to fashion shared understandings of the world and of themselves that legitimate and 
motivate collective action” (McAdam m.fl. 6). I vårt arbete har vi dock stött på problemet att 
det inte finns en allmängiltig definition av “framing process”, på svenska, och vi har således 
blivit tvungna att själva försöka översätta begreppet på ett tillfredställande sätt, nämligen 
”formuleringsprocess”, detta är också den benämning vi ämnar använda oss av i vårt arbete.   
 
En formuleringsprocess speglar förmågan hos organisationer att omvandla potentiell 
mobilisering till faktisk handling. Detta i sin tur beror på organisationens förmåga att 
formulera sin fråga på ett sätt som tilltalar potentiella medlemmar. Genom att lyckas med 
detta ökar man chanserna till stöd, medlemsvärvning och därmed också en mobilisering av 
organisationen. Målet med en formuleringsprocess är att legitimera och framställa den egna 
organisationens mål och mening i god dager, i förhållande till oppositionen. En rörelses 
formulering av en fråga kan vara en reflektion av kollektivets identitet. På samma gång kan 
formuleringen hjälpa till att skapa identitet och forma samhällets uppfattningar (McAdam 
m.fl., 1999: 6-8). Formuleringsprocessen skapar de speciella metaforer som används för att 
beskriva beteende och handlingar på ett utvärderande sätt för att föreslå alternativa 
handlingsplaner. Den hjälper till att tolka problem för att kunna ge en definition av problemet 
som i sin tur leder till en plan för handling och möjligheten att lokalisera skuld och ansvar 
(McAdam, 1999: 263-265). 
 
Genomgående i alla organisationer och nätverk, är möjligheten att mobilisera information 
strategiskt för att hjälpa till att skapa nya frågor och kategorier. Man strävar efter att 
formulera frågorna väl, för att göra dem lättförståeliga för en större massa, och på så vis skapa 
sig uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet bidrar till en möjlighet att övertala, pressa och få 
inflytande över mycket mer kraftfulla organisationer och stater. Dagens 
formuleringsprocesser av orättvisa och av politiska mål utgår nästan alltid från de större 
sociala definitionerna av relationer, rättigheter och ansvar för att belysa vad som är fel med 
den rådande sociala ordningen och att föreslå riktningar för förändring. På liknande sätt utgår 
sociala rörelser från de kulturella ramverken om hur man ska organisera sig (McAdam, 1999: 
267). Rörelser ingår aktivt i konstruktionen av åsikter, beskrivningen av orättvisor och 
definitionen av vägar till förändring. Formuleringar är å ena sidan en del av världen, passiv 
och strukturerad, men å andra sidan även skapade av individer och blir på så sätt subjektiva 
och en aktiv del av politiken. Sårbarheten i formuleringsprocessen gör den till en plats för 
möjlig kamp och därmed heller inte en allmängiltig sanning eller realitet som vi alla måste 
acceptera. Men samtidigt gör denna sårbarhet hos formuleringsprocesser att möjligheten till 
ständig utveckling ligger till hands (McAdam, 1999: 276).     
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1.3 Metod och material 
 
”Metoder befinner sig inte i ett vakuum, utan påverkar och kan påverkas. Det är ingalunda 
säkert att alla metoder är lämpade för alla slags problem, teorier eller typer av material. 
Metoden är inte neutral” (Lundquist, 97). 
 
Vårt tillvägagångssätt består i att vi först ger en grundläggande beskrivning av trafficking som 
fenomen, dels för att ge en överblick för var och hur problemet uppstår, men framförallt för 
att ge en förståelse för varför en problematik uppstår i samarbetet mellan olika organisationer 
i kampen mot trafficking.  
 
Vi har i vår analys valt att främst använda oss av en komparativ fallstudie. Detta då målet med 
vår uppsats är att beskriva och jämföra tre organisationer, vars huvudmål är att, utifrån olika 
värderingar och inriktningar, föra en kamp mot trafficking. Inom komparativ forskning har 
man fokuserat sig på sociala rörelser i olika kontexter. Dels har man forskat kring varför 
sociala rörelser uppstått från första början, dels kring hur de arbetar för att nå sina mål och 
dels runt vad de faktiskt uppnått. I vår uppsats tänker vi ägna oss att undersöka de två senare 
kontexterna, nämligen hur de arbetar och vad de uppnår, främst i relation till FN. Forskning 
som undersöker hur de arbetar, fokuserar på hur sociala rörelser lyckas att attrahera t.ex. 
medlemmar, stater och organisationer till att delta i deras aktiviteter. Den fokuserar även på 
rollen hos sociala rörelser och hur de mobiliserar viktiga tillgångar som krävs för ett lyckat 
samarbete såsom t.ex. pengar, kommunikation och medlemskap. Forskningen som studerar 
hur sociala rörelser lyckas, fokuserar sig främst på dessa rörelsers mål, vilken framgång de 
haft legalt och institutionellt, samt hur politik- och värde-debatter har förändrats genom en 
lång period av sociala rörelsers aktivitet (Landman, 2004: 124-125).     
 
Som statsvetare är det ett naturligt tillvägagångssätt att utföra en empirisk analys genom 
komparation. Då vår målsättning som sagt är att jämföra tre transnationella organisationer bör 
det också tilläggas att det vi framförallt vill jämföra är deras olika syn på mänskliga 
rättigheter, prostitution och den fria viljan, varför vi använder oss av en mest olika design 
(Esaiasson, m.fl., 118). Då vår intention är att se om ett samarbete mellan organisationerna är 
möjligt är det mest intressant att se till de olikheter som kan utgöra svårigheter för samarbete. 
Detta är också intressant, då vi avser att undersöka hur dessa organisationer lyckats med sin 
formuleringsprocess, i förhållande till hur FN: s konventioner och bestämmelser kring hur 
trafficking ser ut. Av denna anledning har vi valt att ta upp och titta närmare på den senaste, 
och kanske mest kontroversiella konventionen som FN lagt fram, nämligen Palermo- 
protokollet från 2000, som fastlägger den första definitionen på trafficking sedan 1942.  
 
Även om vi lägger vår huvudsakliga fokus på samarbete, så inser vi att det är ofrånkomligt att 
skriva en analys om trafficking och samarbetet kring detsamma utan att inta ett 
genusperspektiv. Därför har vi också tagit i beaktning att välja tre organisationer med olika 
inriktningar på feminism och kvinnofrågor, som också representerar olika sätt att se på 
strukturellt våld, prostitution och därmed också olika lösningar på traffickingfrågor. 
 
Vidare vill vi se till eventuella skillnader och samband mellan dessa organisationer för att 
kunna dra en slutsats gällande dessa organisationers framingprocesser, och vad dessa 
processer kan ha för betydelse för ett samarbete. Samarbete är, enligt oss, en grundsten i 
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kampen mot trafficking, med tanke på dess transnationella karaktär och därför anser vi det 
viktigt att undersöka just hur detta fungerar, eller kanske snarare inte fungerar.  
 
Det material man väljer att använda sig av innebär alltid en begränsning för arbetet och 
analysen (Lundquist, 107). Därför har vi försökt att välja litteratur som avspeglar olika 
inriktningar och synpunkter på trafficking. Det material vi har använt oss av har vi försökt att 
värdera likvärdigt och med stor hänsyn till källkritik. Materialet vi har hittat rörande de tre 
organisationerna är delvis hämtat från dessas hemsidor, och det kan därför diskuteras om 
informationen kan anses vara speciellt objektiv. Med detta i åtanke, och i brist på annat 
material, har vi ändå valt att använda oss av dessa källor. Vi har enbart använt oss av 
sekundärkällor som har varit relativt uppenbara och lättåtkomliga. Vi anser inte detta ligga oss 
i fatet, då trafficking, sedan några år tillbaka, har varit ett populärt område för forskning. Av 
det slutliga materialet, har vi främst använt oss av olika former av forskningslitteratur, och här 
främst litteratur som utgår från social- movement- teorin, men även annan mer allmän 
litteratur. Redan existerande litteratur är alltid viktig och därför att har vi valt att luta oss på 
denna. En stor del av forskningsmaterialet som vi hämtat information från har också varit 
feministisk litteratur, eller annan litteratur med inriktning på genus. Men då detta inte har varit 
vår huvudsakliga fokus i analysen, har vi valt att inte använda oss av all denna litteratur som 
redskap i vår analys, men har likväl tagit till oss informationen som en bredare förståelse för 
ämnet.   
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2 Presentation av Trafficking 
 
Den gränsöverskridande handeln med människor för sexuella ändamål, brukar få den 
internationella benämningen och termen trafficking. Att man just använder sig av en 
gemensam benämning är centralt i arbetet mot trafficking, speciellt viktigt är det med en 
gemensam och absolut definition för att alla ska kunna bekämpa samma symtom och 
fenomen. Detta är också viktigt, inte minst, inom rättsliga och straffrättsliga sammanhang 
(Granström, 2004: 211, Karlsson, 2003: 7-10). Dock är det just definitionen på problemet som 
ställer till många svårigheter när det kommer till samarbete mellan olika organisationer som 
arbetar mot trafficking. Vi kommer att redogöra för några av dessa olikheter och för olika 
samarbetsfrågor senare i vår text. Vidare, med tanke på att det fortfarande finns och används 
så många olika definitioner av trafficking, människohandel, slavhandel, internationell 
prostitution, tänkte vi i vårt arbete använda oss av den definition som förhandlats fram i FN: s 
konvention, ”Palermoprotokollet”, om handel med människor, § 3, och lyder såsom följer;  
 
” (...) rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot eller bruk av våld 
eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons 
utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en 
person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära 
åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller 
tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ”. 
 
Även om trafficking inte är ett nytt problem, är det ett problem som vuxit allt mer i 
omfattning på flera håll runt om i världen, och fått en allt mer global karaktär. Det finns 
knappast något land idag som inte berörs av detta problem, vare sig landet har rollen som 
rekryteringsland, transitland eller mottagarland (Karlsson, 2004: 7-9). Vi måste också 
understryka skillnaden mellan människosmuggling och trafficking. Människosmuggling är ett 
problem med liknande strukturer som trafficking, men mellan de båda fenomenen återfinns 
vitala skillnader. Människosmuggling är snarare ett migrationsproblem där personer betalar 
människosmugglare pengar för att föra dem över gränser och är inte ett fenomen som i 
grunden handlar om prostitution. Människosmuggling sker över gränser mellan länder, detta 
behöver inte alltid vara fallet i trafficking. Dessutom är människor som faller offer för 
trafficking i huvudsak kvinnor och barn och blir ofta transporterade och sålda som 
prostituerade mot sina viljor. Här nedan ämnar vi ge en presentation av detta omfattande 
problem. Vi tar upp och diskuterar orsaker till trafficking, problemets natur och de följder 
som kommer med problemet.   
 
 

2.1 Orsaker 
 
Som bakgrund och orsaker till trafficking brukar i huvudsak tre argument lyftas fram; 
ekonomiska, sociokulturella och sociala, samt legala, rättsliga och politiska orsaker. Enkelt 
uttryckt kan man säga att fattigdom och arbetslöshet i de länder där kvinnor rekryteras från i 
kombination med att det runt om i världen finns personer som är beredda att köpa rätten till 
andra människors kroppar är en av de största anledningarna till att trafficking som fenomen 
överhuvudtaget existerar (Granström, 2004: 216-217). Kvinnorna hämtas ofta från länder där 
det under de senaste decennierna, skett stora samhällsomvandlingar. Som exempel kan man 
här ta upp Ryssland. Efter forna sovjetunionens sammanbrott har handeln med kvinnor till 
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andra länder här ökat allt mer. Detta beror främst på de ekonomiska omvälvningarna landet 
upplevde, som i sin tur ledde till att det ekonomiska läget kraftigt försämrades. I takt med att 
gränserna öppnades fick människorna också det lättare att resa fritt över gränserna. De stora 
politiska, ekonomiska och sociala förändringarna har även bidragit till att kriminella 
organisationer fått möjlighet att etablera sig på den internationella marknaden för trafficking 
(Karlsson, 2003: 11-13).  
 
När ett lands sociala skyddsnät för dess invånare faller samtidigt som det ekonomiska klimatet 
försämras, är det ofta kvinnorna som drabbas hårdast. Det brukar här talas om en feminisering 
av fattigdomen. När bristen på arbetstillfällen och normalavlönade jobb ökar, får ofta speciellt 
kvinnorna svårt att försörja sig. Samtidigt ligger försörjningsbördan för familjen i många 
länder på kvinnan (Granström, 2004: 216-217). Kvinnor blir, i brist på arbete, således i allt 
högre utsträckning hänvisade till den informella sektorn. Detta är ett exempel på ekonomiska 
orsaker på ”hemmafronten”. Intressant här är också att diskutera de ekonomiska orsakerna på 
”efterfrågans” sida. Hit brukar räknas möjligheterna att göra stora vinster på den sexuella 
marknaden, samt efterfrågan på billig arbetskraft. Lönsamheten i prostitutionsindustrin är 
relativt sett mycket hög och den sex- relaterade turism- och underhållningsturismen står för 
en, ofta, stor del av inkomsterna i många länder (Karlsson, 2003: 15-16). Här kan man ju 
tänka sig att arbetet mot trafficking blir extra komplicerat när stater tjänar på verksamheten, 
vilket dock inte alltid är fallet.  
 
När det gäller de sociokulturella orsakerna till trafficking brukar ofta ett feministiskt 
perspektiv lyftas fram. Här menar man att det är det patriarkala systemet, i vilket kvinnan är 
underordnad mannen, som bär stor skuld till uppkomsten av handeln med människor. 
Samtidigt menar man att detta också är orsaken till att det finns en stor efterfråga på 
prostitution. Mäns våld mot kvinnor, missbruk och andra sociala missförhållanden i familjen, 
är ofta pådrivande orsaker till att kvinnor tvingas lämna sina hem för att klara sig på egen 
hand. Många kvinnor dras då ner och tvingas in i en desperat situation, speciellt när det, som 
vi nämnt tidigare, saknas sociala och ekonomiska skyddsnät (ROKS, 1994: 42-45).  
 
Vidare brukar också legala och politiska förhållanden lyftas fram som bakomliggande orsaker 
till trafficking. Här är det framför allt bristen på tillfredsställande lagstiftning, fungerande 
förvaltning och effektivt rättsväsende som betonas. Många länder har anslutit sig till de 
internationella bestämmelser som skapats rörande trafficking, men har ännu inte hunnit, 
kunnat eller kanske ens velat anpassa sin nationella lagstiftning till dessa.  Ofta saknas det, på 
nationell nivå, lagstiftning och uttalad politik mot människohandel, och även om detta finns, 
är ofta fallet att det brister i uppföljning och tillämpning av dessa. Detta gäller främst de 
länder där mänskiga rättigheter inte fullt ut respekteras och där det saknas samhälleligt skydd 
för utsatta individer och grupper. Även korruption i rätts-, och polisväsendet är en bidragande 
faktor till trafficking, liksom korruption i den övriga förvaltningen såsom tull, gränsbevakning 
och immigrationsmyndigheter. I många fall saknas det mekanismer för att utkräva ansvar av 
tjänstemän (Lindh, Klingvall, 2001: 6-9). Viktigt här är, som orsak, också det faktum att 
straffbarheten för människohandel är förhållandevis låg. Trafficking är, tillsammans med 
vapen och droger den största, ständigt växande, och mest lukrativa nationella och 
transnationella brottsverksamheten idag. Man måste ha i åtanke att ett vapen eller en drog 
bara kan säljas en gång, medan en människa kan säljas om och om igen. Summorna detta 
handlar om är svindlande inte minst eftersom att dessa tre brottsgrenar ofta flätas samman. FN 
har också uppskattat att kriminella grupper tjänar cirka sju miljarder dollar på kvinnohandel 
varje år (Granström, 2004: 215). Som vi nämnde tidigare är en stor anledning till att 
trafficking ses som ett så lukrativt engagemang är att riskerna att åka fast är relativt små. I en 

 
 

8



jämförelse med handeln med vapen och droger är straffet för den som åker fast för smuggling 
av människor eller koppleri förvånansvärt milt. Man räknar med ett straff gällande minst två 
år och med ett maximum på tio år i fängelse.   
 
 

2.2 Problemets natur  
 
De flesta forskare är överens om att trafficking bottnar i fattigdom. Fattigdom kan ta sig 
många olika uttryck och kan ses som både absolut eller relativ. Gemensamt är dock att det 
lämnar människor maktlösa och sårbara. Man skulle kunna dra det så långt som att säga att 
trafficking inte bara bottnar i fattigdom utan snarare är ett direkt symtom av detsamma.  Ett 
ställe att börja på när det gäller preventiva åtgärder för trafficking skulle alltså kunna tänkas 
vara att höja det fattiga folkets levnadsnivå. Detta är dock en väldigt grov förenkling av ett 
mycket komplext problem. Vid sidan av fattigdom måste man också ställa trafficking i ett 
förhållande till marginalisering, och föreställningarna kring kvinnors och barns underordnade 
ställning, bristande jämställdhet, men framförallt måste trafficking ses som ett tydligt tecken 
på en brist i skyddet av de mänskliga rättigheterna (Karlsson, 2003: 15-19, Lindh, Klingvall, 
2001: 6-8).  
 
Som vi tänker gå djupare in på senare i vår text och analys, är synen på den fria viljan och 
kvinnornas rätt, eller kanske snarare möjlighet till att göra fria val rörande deras eget liv och 
framtid. En del organisationer arbetar kring, och bygger upp sin formuleringsprocess kring 
kvinnors rättigheter och friheter att ta egna beslut, också till valet att prostituera sig. Vi ställer 
oss inte emot dessa organisationers argument, men sett i ljuset av problemets natur ställer man 
sig automatiskt frågan hur mycket fritt val man egentligen kan tillskriva dessa kvinnor. 
Kvinnorna lever under knappa omständigheter och är medvetna om att deras framtidsutsikter 
är usla om de stannar i sitt hemland. Ofta hämtas kvinnorna från länder där stora samhälleliga 
omvandlingar har skett under senaste åren, och där staten inte kan förse människor med ett 
socialt skyddsnät (Granström, 2004: 217).   
 
Viktigt att förtydliga här är att i diskussionen om en fri vilja och en medvetenhet ställs 
konsekvent alla individer under 18 år, och därmed i lagens mening barn, utanför då det 
handlar om sexhandel. Trots detta kvarstår sanningen att åldern på de prostituerade sjunker 
lägre och lägre ner i åldrarna och medelåldern på de individer som blir smugglade över 
gränserna är 14 år (http://www.catwinternational.org/about/index.php 3/12 2005, kl. 14.35).  
IOM uppskattar i dagsläget att ca 500 000 människor kommer till Västeuropa genom 
smuggling varje år och siffran för detsamma världen över handlar om 4 miljoner under 
samma period (Granström, 2004: 215).  
 
 

2.3 Följder 
 
Ett av de största hoten mot det internationella samfundet är den organiserade brottsligheten, 
inom vilken människohandel länge varit ett viktigt inslag. Organiserad brottslighet är i allra 
högsta grad ett transnationellt problem och har blomstrat främst i svaga och korrupta stater. 
Denna form av verksamhet har starkt bidragit till att sprida problemet med trafficking till 
andra länder, och utgör på många sätt ett starkt hot mot, dels den egna staten, och dels den stat 
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dit verksamheten exporteras. Speciellt stater som brister i legitimitet skapar en gynnande 
miljö för denna form av brottslighet, som till exempel forna Sovjet, där också problemet med 
trafficking är starkt framträdande. Det faktum att dessa organisationer opererar i en gränslös 
värld, medan polis och lagar är begränsade till att hålla sig inom ramarna för länders gränser, 
gör problemet extra svårlöst (Williams & Savona, 1996: 8-10). Människohandel överlappar 
och hänger samman med andra företeelser såsom människosmuggling, prostitution, 
barnarbete, svarta pengar, droghandel och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. De 
grupper som sysslar med dessa typer av verksamhet har kommit att utgöra en stor aktör i den 
globala ekonomiska aktiviteten och har möjligheten att utgöra ett seriöst hot mot länders 
säkerhet och ekonomi, speciellt i fattiga och svaga stater, där också problemet med trafficking 
är som störst (Karlsson, 2003: 11-17). Dessa hot kan ta sig uttryck i till exempel att statliga 
institutioner undermineras och att den statliga makten korrumperas. Detta kan i sin tur hota de 
grundläggande demokratiska värdena i ett samhälle. Eftersom människohandel omsätter, 
liksom handeln med vapen och droger, sådana enorma summor kan detta bidra till en växande 
illegal marknad och kriminalitet. En utbredd illegal marknad av dessa verksamheter 
underminerar en sund ekonomi och försvårar kraftig uppbyggandet och upprätthållandet av 
rättstaten (Williams, 1996: 8-26).  
 
Vid sidan om alla statliga och transnationella perspektiv på trafficking, så är det slutligen ändå 
individen som påverkas allvarligast. I de allra flesta fall tar den drabbades hälsa seriös skada 
på diverse olika sätt. Offret utsätts ofta för psykologisk nedbrytning genom isolering, hot, 
förnedring och sexuella övergrepp. Detta försätter individen i en enorm stressituation som kan 
leda till trauman och depressioner. Också fysiska skador uppstår ofta till följd av misshandel 
och våldtäkt, vilket inte sällan också leder till riskfyllda aborter. Vidare kan de sociala 
följderna där den som blivit utsatt för trafficking vara allvarliga. Individer som återvänder till 
sina hem finner ofta att de blir utstötta från både sin familj och samhället i stort. De får på 
svårt att bilda familj och hitta arbete och riskerar åter att bli utlämnade till fattigdom och 
kanske ett återinträde i prostitution (Karlsson, 2003: 13-15). En av de organisationer vi 
beskriver senare i vårt arbete, IOM, har som en del av sin formuleringsprocess och därmed 
också som en av sina främsta uppgifter i sitt arbete mot trafficking, att underlätta 
återvändandet till hemlandet och hjälpa till med en återintegrering för personer som utsatts för 
trafficking.  
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3 Presentation av tre organisationer

 
Eftersom vi i huvudsak vill undersöka hur NGO: s arbetar i frågan om trafficking känner vi att 
det är relevant att beskriva dessa organisationers natur, funktion och uppbyggnad. Vi ger även 
en viss bakgrundsbelysning till transnationella aktivistnätverks uppkomst. Avsnittet avslutas 
med en presentation av tre organisationer som aktivt jobbar mot trafficking nämligen: IOM, 
GATTW och CATW och en analys över hur samarbetet fungerar mellan dessa organisationer.  
 
Förutom stater och internationella organisationer, består världspolitiken idag även av olika 
ickestatliga aktörer, som på senare tid kommit att ha en allt mer framträdande och 
betydelsefull roll på den internationella arenan. Allt mer frekvent kan man urskilja 
transnationella nätverk som medverkande i de beslut som fattas på internationell nivå (Keck 
& Sikkink, 1998: 9). Vi ser det därför som viktigt att undersöka organisationernas natur och 
den roll de har kommit att spela för världspolitiken.  Frågorna som dessa nätverk fokuserar sig 
på varierar kraftigt och kan bestå av allt från experter och vetenskapsmän, ekonomiska aktörer 
till olika aktivistnätverk, vilka är de vi riktar vår fokus på här. Dessa nätverk brukar 
sammanföras under begreppet TAN, Transnational Advocacy Networks, och är, när de lyckas 
en stark bidragande faktor till förändringar i världen (Månson, 1998: 3-8).  
 
Genom att länka samma olika civilsamhälleliga aktörer med stater och internationella 
organisationer skapar man möjligheter att föra fram och diskutera en fråga i det internationella 
systemet. Särskilt när det gäller frågor rörande mänskliga rättigheter och miljö, kan de beslut 
som fattas på internationell nivå, hjälpa inhemska politiska och sociala rörelser i deras kamp 
för en speciell fråga. Centralt i dessa nätverk är möjligheten att mobilisera information 
strategiskt för att hjälpa till att skapa nya frågor och kategorier, och att övertala, pressa och få 
inflytande över mycket mer kraftfulla organisationer och stater.  TAN sprider sig snabbt med 
målet att förändra beteendet hos stater och internationella organisationer. Samtidigt strävar 
man efter att formulera frågorna väl, för att göra dem mer lättförståeliga för en större massa, 
och på så vis skapa sig uppmärksamhet. Som vi nämnt ovan är just detta en central del i 
organisationers formuleringsprocess. Vidare bidrar dessa nätverk med nya idéer, normer och 
diskurser till policy- debatten på internationell nivå och fungerar som en källa till information. 
Idéer och kulturella inslag är av central vikt när man vill förstå mobilisering av deltagande 
inom sociala rörelser och i formuleringen av politiska möjligheter. De bidrar vidare också till 
att normer implementeras, genom att pressa statliga aktörer och genom att se till att de 
genomförs med internationell standard (Keck & Sikkink, 1998: 16-22). TAN anses uppstå 
främst runt de frågor där kanalen mellan inhemska grupper och staten är blockerad eller där 
sådana kanaler är ineffektiva i att lösa en viss fråga, där aktivister anser att ett nätverk skapar 
möjligheter för att vidare arbeta med en viss fråga, eller runt de frågor där konferenser och 
annan internationell kontakt kan skapa en arena för formandet och stärkandet av nätverk 
(Keck & Sikkink, 1998: 8-12).  
 
Möjligheterna för nätverksaktivitet har ökat markant de två senaste decennierna. Förutom 
ansträngningar från pionjärer, har ett snabbt ökande av internationella organisationer och 
konferenser skapat fokus kring samarbete och föreningar. Även den moderna teknologins 
utveckling med billigare flyg och annan transport och snabbare elektronisk kommunikation, 
har möjliggjort en personlig kontakt mellan aktivister, och har därmed också förenklat 
informationsutbytet. Speciellt informationsutbytet är viktigt för dessa nätverk. TAN försöker 
skapa sig inflytande, på liknande sätt som andra politiska och sociala rörelser gör och 
eftersom de inte är tillräckligt mäktiga politiskt, måste de använda sig av deras information, 
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idéer och strategier för att försöka förändra den information och värde kontext, inom vilken 
stater skapar policy. Denna process sker sällan utan någon form av konflikt. Övertalningen 
innefattar inte endast att nätverken resonerar med stater och organisationer, utan i många fall 
behövs det också läggas press på dem för att man ska kunna komma till en lösning på 
problemet. Taktiken nätverken ofta använder sig av i övertalning och pressande kan delas upp 
i fyra grupper. Den första innebär möjligheten att på ett snabbt och trovärdigt sätt generera 
politiskt användbar information, och använda den där den kan tänkas ha störst verkan. Den 
andra innebär möjligheten att använda sig av symboler, handlingar och berättelser som skapar 
en förståelse av en situation för en publik långt borta. Vidare innebär den tredje taktiken 
möjligheten att skapa sig ett inflytande hon större organisationer som kan påverka en situation 
där svagare delar av ett nätverk har små möjligheter att påverka. Slutligen gör man 
ansträngningar för att påverka starka aktörer att stå fast vid de beslut som fattats. En och 
samma kampanj kan innehålla samtliga eller bara en av dessa strategier. Dessa strategier 
analyseras och gås igenom ytterligare när vi nedan beskriver de tre nätverkens 
tillvägagångssätt i kampen mot trafficking.         
 
 

3.1 GAATW  
 
GAATW, Global Alliance Against Trafficking in Women, är en koalition av enskilda 
organisationer som arbetar mot människohandel genom att förverkliga och också förtydliga 
kvinnors mänskliga rättigheter när det gäller fri rörlighet och migration, rätten till arbete och 
rättigheter i arbetet (Lindh, Klingvall, 2001: 36-37). Koalitionen betonar kvinnors rätt till fria 
val, också när det gäller prostitution. GAATW menar att prostituerade redan som utsatt grupp 
stigmatiseras och begränsas ytterligare genom en moraliserande inställning till prostitution.  
Så istället för att inta en moraliserande inställning gentemot trafficking, fokuserar GAATW 
istället på de förhållanden under vilka kvinnor lever och arbetar och strävar inte heller efter att 
förbjuda prostitution (Karlsson, 2003: 53) 
  
 
Organisationen grundades i mitten av 90- talet, som ett svar på den attityd i världen som 
förelåg mot kvinnor utsatta för trafficking, och det faktum att det vid denna tid inte fanns 
någon egentlig definition på fenomenet trafficking. Detta innebar att kvinnor, i stället för att 
bli stöttade och hjälpta i sin utsatta situation, blev behandlade som kriminella som bröt mot 
immigrations lagar och stigmatiserade av samhället eftersom de arbetade som prostituerade. I 
enlighet med de nya sociala rörelserna, fokuserade man sig inte på ideologi, utan på en 
sakfrågepolitik (Kaldor, 2004: 107-112). Man satte upp två punkter att arbeta efter, dels att 
arbeta mot en klar och otvetydig förståelse och definition av trafficking, som skulle bidra till 
lagstiftning och handling, dels att se till att dessa utsatta kvinnors mänskliga rättigheter 
tillgodosågs av lagen. Deras arbete inkluderade även att organisera olika workshops för 
mänskliga rättigheter för andra NGOs. Tillsammans satte de ihop ett dokument, HRS (Human 
Rights Standard for the treatment of trafficked persons), och arbetade samtidigt för en 
internationellt erkänd definition av trafficking (http://gaatw.net/content/blogsection/2/59/ 
10/12 2005, kl. 19.53).      
 
Idag motarbetar GAATW trafficking genom att i sitt arbete sätta de mänskliga rättigheterna i 
centrum och anser också att påtvingad prostitution ska vara förbjudet, såsom fallet ofta är 
inom trafficking. I sin formuleringsprocess, fokuserar GAATW på de slavlika förhållanden 
under vilka de prostituerade arbetar, och intar inte en fördömande ställning till prostitution. 
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Med detta understryker de vikten av att inte glömma bort den andel kvinnor som prostituerar 
sig frivilligt och som samtycker till att föras över gränser, därmed bör också dessa kvinnor 
inkluderas under lagen för migrations arbetskraft (Granström, 2004: 213). Två förespråkare 
för GAATWs syn på prostitution som yrke är författarna Kamala Kempadoo och Jo Doezema 
som i sin bok ”Global Sex Workers”, menar att de flesta sexarbetare, som inte arbetar i sitt 
hemland, känner till sina arbetsuppgifter och borde behandlas som arbetsinvandrare. 
Författarna anser dessutom att synen på internationell prostitution är rasistisk, då det görs 
skillnad på prostituerade från väst och de från fattiga länder, där de förstnämnda ses som fria 
individer som gör ett fritt val, och de sistnämnda som offer för omständigheter som tvingar 
dem att göra de val de gör (Kempadoo & Doezema, 1998: 60-65).  Således anser GAATW att 
den bästa hjälp att ge kvinnor är genom att motarbeta de slavlika förhållanden under vilka de 
drabbade arbetar. Därför är deras målsättning att arbeta aktivt för att förändra strukturer och 
politiska, ekonomiska, sociala och olika lagsystem som inte är medvetna och anpassade till 
kampen mot trafficking. 
 
Organisationen arbetar främst genom olika studier, utbildning och påverkansprogram, och 
deras strävan är att förespråka och bidra med bra tillvägagångssätt för att motverka 
trafficking. De förespråkar införlivande av mänskliga rättigheter inom alla anti-trafficking 
initiativ, och därmed också all implementering av olika trafficking protokoll skrivna och 
antagna världen över som tillägg av FNs konvention, år 2000, om transnationella 
brottsorganisationer. Samtidigt ser de det som deras uppgift att kritisera och sätta stopp för 
”dåliga” tillvägagångssätt som bidrar till ett felaktigt sätt att hantera traffickingfrågor. 
“GAATW welcomes cooperation with all organisations, agencies or persons who share its 
principles”. Detta är i direkt anslutning till deras formuleringsprocess, där det, som vi tidigare 
nämnt, ingår att orättfärdiga andra organisationers tillvägagångssätt i relation till sin egen 
(Thorbek, 2002: 222-227).   
 
 
 

3.2  CATW  
 
CATW, Coalition Against Trafficking in Women, är även de, en koalition av enskilda 
organisationer som arbetar mot trafficking, men till skillnad från GAATW så är CATWs 
primära mål att uppmärksamma och bekämpa all form av sexuell exploatering, inklusive 
prostitution, pornografi, sexturism och brudköp (Lindh, Klingvall, 2001: 36). De anser detta 
vara den huvudsakliga orsaken till trafficking och att alla dessa former av sexuell exploatering 
bör kriminaliseras för att kvinnors mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas. CATW 
understryker återkommande sambandet mellan människohandel och prostitution och betonar 
att kvinnor inte ägnar sig åt prostitution av fri vilja utan p.g.a. det faktum att deras 
valmöjligheter är kraftigt begränsade. Vidare framhäver de den fundamentala rätten för alla 
kvinnor och barn att vara fria från sexuell exploatering på all vis (Karlsson, 2003: 53).  
 
År 1993 hade CATW endast ett sekretariat, tillskillnad från idag, då de har sex stycken. De 
har varit skickliga på att etablera sina nätverk, med verksamhet på de flesta platser runt om i 
världen. De organiserade från början, och ansvarar nu för IHRN, (International Human Rights 
Network), där mer än 140 NGOs samarbetar för en definition av trafficking som kan användas 
som skydd för samtliga offer av trafficking, inte bara de som kan bevisa att de på något sätt 
blivit tvingade in i situationen. CATWs formuleringsprocess avspeglas tydligt i en annan av 
organisationens huvudsakliga målsättningar, nämligen att rikta internationell uppmärksamhet 
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åt alla former av sexuell exploatering. Deras definition av sexuell exploatering innefattar 
prostitution, pornografi, sexturism och postorder- fruar. CATW understryker också att i 
samtliga fall av sexuell exploatering missbrukas personers sexualitet och individers mänskliga 
rättigheter till värdighet, jämlikhet, självbestämmande och fysiskt såväl som psykiskt 
välbefinnande kränks. Vidare menar de också att all prostitution exploaterar kvinnor vare sig 
de samtycker eller inte och att prostitution reducerar kvinnor till sex 
(http://www.catwinternational.org/about/index.php, 10/12 2005, kl. 20.10).   
 
 

CATWs lösning på trafficking är att avkriminalisera kvinnorna som arbetar som prostituerade 
samtidigt som de män som utnyttjar kvinnor och barn tillsammans med dem som är 
förespråkare för sexuell exploatering, såsom hallickar och människohandlare skall ses och 
behandlas som kriminella. De anser att utbildning tillsammans med arbetstillfällen ökar 
kvinnors värde och status och detta bidrar till att behovet för kvinnor att prostituera sig 
minskar. För att åstadkomma en förbättring inom dessa områden arbetar de sida vid sida med 
såväl nationella som internationella policy skapare, jurister för rättigheter, mänskliga i 
allmänhet och kvinnliga i synnerhet, och framförallt arbetar de vid sidan av FN 
(http://www.catwinternational.org/about/index.php, 10/12, kl. 20.10).    
 
 

3.3 IOM  
 
IOM, International Organization for Migration, arbetar sedan 1993 framförallt förebyggande 
mot trafficking av kvinnor och barn, ett problem som de anser vara en av de viktigaste 
prioriteterna för internationella åtgärder i dagens allt mer globala samhälle. Deras preventiva 
arbete är främst inriktat på olika informationskampanjer, utbildningar och att bedriva, stödja 
och uppmuntra till forskning kring ämnet. IOM arbetar också med dem som fallit offer för 
trafficking, men gör detta med huvudmålet att kunna bistå med professionellt stöd, en säker, 
värdig hemresa och en återanpassning i samhället (Lindh, Klingvall, 2001: 35).  
 
I sin formuleringsprocess vill IOM understryka vikten av att inga individer får ses som offer 
utan i första hand ses som medmänniskor och tänkande individer. Att bidra med utbildning 
och information till de människor som lever i utsatta länder och positioner leder till att dessa 
individer kan fatta välinformerade beslut rörande deras egna liv, vilket gör att deras mänskliga 
rättigheter lättare och bättre kan skyddas och tillvaratas. För att kunna utföra sitt arbete enligt 
denna formuleringsprocess hjälper IOM regeringar att förstärka och förbättra sina lagsystem 
och tekniska möjligheter för att på egen hand kunna arbeta mot och förhindra trafficking. 
IOM anser att staters auktoritära kapacitet att förebygga trafficking måste stärkas och 
utvecklas för att i bästa mån kunna vara lyhörda inför den allt mer växande handeln av 
människor (http://www.iom.int 10/12 2005, kl. 21.05).  
 
Parallellt med staters utbildning och utveckling behövs också ett utbrett samarbete mellan 
stater och NGOer samt NGOer emellan. För att detta i sin tur ska kunna få den effekt som är 
önskad krävs också en utbildning för NGOer, detta är dels nödvändigt för en grundläggande 
kunskap om trafficking och dels för att kunna hantera offren för trafficking, genom 
rehabilitering och återintegrering på så många platser runt om i världen som möjligt. IOM 
understryker här vikten av att inneha kunskap och förmågan att hantera konsekvenserna av 
trafficking för sexuella och andra exploaterande ändamål, då de grundläggande principerna 
för att kunna bekämpa trafficking är att stärka kvinnors situation och undvika att måla upp 
kvinnorna som offer för omständigheter.  
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Vid sidan av det förebyggande arbetet och de olika hjälpinsatserna strävar IOM efter en 
globalt allmängiltig definition av trafficking och en strategi som anger riktningar och mål i 
arbetet mot trafficking. I detta angreppssätt använder de sig av en genusanalys för att kunna 
identifiera de primära behov och bekymmer som de kvinnor och barn som fallit offer för 
trafficking har. Också här anser de att en stor del av ansvaret ligger på forskningen kring 
fenomenet trafficking och bör hanteras av en grupp med erfarna forskare i nära samarbete 
med relevanta NGOer och berörda stater (http://www.iom.int, 10/12, kl. 21.05).  
 
Sedan 1995 har IOM publicerat tolv fallstudier över kvinnohandeln i världen och ger ut en 
kvartals tidning där de rapporterar i vilken riktning trenderna om trafficking rör sig i världen 
och vilka åtgärder stater tar för att bekämpa problemet (Karlsson, 2003: 24, 54). 

 

3.4 Är ett samarbete möjligt? 
 
I detta avsnitt har vi som avsikt att jämföra den strategiska formuleringsprocess som 
organisationerna använder sig av för att kunna ställa detta i perspektiv till den konkurrens som 
uppstår mellan organisationer. Konkurrensen består i strävan efter att synas, få plats på den 
globala arenan och få gehör för sina åsikter och sina förslag till olika tillvägagångssätt. I stort 
sett alla sociala rörelser, organisationer och nätverk strävar efter att vinna terräng på den 
politiskt globala arenan, detta görs genom organisationernas formuleringsprocess som kan 
fånga intresse och engagemang från stater, större organisationer, individer och därmed också 
den stora massan. Detta bidrar till att organisationens åsikter och idéer kan omvandlas till 
officiell policy och praxis inom det internationella samfundet, vilket blir särskilt viktigt om 
det ställs i relation till de rörelser och organisationer som misslyckas med att övertyga och att 
bli en del av politiska beslut. Detta kan resultera i att organisationerna riskerar att bli 
förbisedda och marginaliserade (McAdam, 1999: 270-271). 
 
Vi menar att de stora skillnaderna, dels ideologiska och dels organisatoriska, ligger till grund 
för de problem med samarbete i kampen mot trafficking som finns. Detta är ett särskilt stort 
problem då trafficking är ett så transnationellt fenomen, och kräver därför ett transnationellt 
samarbete för att finna en lösning. Transnationella organisationer ägnar sig, i sina kampanjer, 
bland annat åt att länka samman olika grupper till varandra, föreslå och förbereda olika 
handlingsplaner, och skapa public relations. Men de måste också, för att åstadkomma ett bra 
samarbete, utveckla en gemensam formulering på problemet, något som kompliceras av 
kulturella och ideologiska skiljaktigheter mellan organisationerna (Keck & Sikkink, 1998: 6-
7). Som vi visat ovan ser organisationerna helt olika bland annat på hur man ska komma till 
bukt med problemet. CATW menar att lösningen innebär en total kriminalisering av 
prostitution och andra relaterade verksamheter, något som t.ex. GAATW menar bara skulle 
marginalisera ytterligare, en redan marginaliserad grupp. Snarare menar de att man bör se till 
och fokusera på de slavlika förhållanden under vilka offer för trafficking lever, och ta i 
beaktande den fria viljan hos kvinnor som självmant väljer att ägna sig åt denna typ av arbete. 
Det är särskilt här, menar vi, som problematiken för ett samarbete ligger, i organisationernas 
olika extrema åsikter. Extremism bidrar oftare till att organisationerna fokuserar på varandras 
olikheter än att se till hur man bäst löser problemet. Istället för att bana väg för ett samarbete 
med olika kompromisser och en förståelse för varandra blir det huvudsakliga målet att 
konkurrera ut varandra från den politiska arenan. Samtidigt kan man tänka sig att det är just 
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dessa extrema åsikter som för debatten framåt och bidrar till att trafficking står på 
dagordningen.  
 
Den största skillnaden mellan dessa organisationer ligger i deras definition av trafficking och 
inställning till prostitution. CATW har, som ovan nämnt, en strävan att förbjuda och 
kriminalisera alla former av sexuellt exploatering. Kempadoo och Doezema, menar att 
organisationen gör detta genom att föra ihop alla former av sexhandel under samma 
känslomässiga uttryck som ”trafficking”, ”slaveri” och ”barnprostitution”. På så sätt försöker 
de övertyga åhörare, stater och organisationer om legitimiteten i deras åsikter. Författarna 
framhåller istället GAATWs åsikter, som inte tar en fördömande roll i frågan om prostitution, 
och tar dessutom hänsyn till de prostituerades åsikter, och därmed avstånd från CATWs 
åsikter (Kempadoo & Doezema, 1998, 52-53.) IOM ställer sig, i mycket, utanför debatten om 
i vilken riktning inställningarna kring prostitution ska föras, men de instämmer med GAATW 
att kvinnorna som utsätts för trafficking inte skall ses eller behandlas som offer. De anser att 
vikten ligger i att assistera kvinnor med information och upplysningar kring trafficking, för att 
på detta sätt kunna ge kvinnor möjligheten att göra upplysta och medvetna val.  
 
Samtliga tre organisationers, GAATW, CATW och IOMs, formuleringsprocesser har skapats 
genom medvetna och strategiska val utifrån den egna organisationens åsikter. Framför allt är 
det denna process som ligger till grund för motsättningarna och kritiken som organisationerna 
utsätter varandra för (McAdam, 1999:16-17).  
 
  
Ett annat område där organisationerna skiljer sig åt, och som därmed kan innebära en 
svårighet till samarbete, är var och hos vem tyngdpunkten skall ligga i arbetet mot trafficking. 
När både CATW och GAATW lägger fokus på individen och menar att det är här problemet 
ligger och också här man kan göra en skillnad, menar IOM att betoningen snarare bör ligga på 
det förebyggande arbetet. De lägger ansvaret på stater, institutioner, nätverk och 
organisationer för att bidra med forskning, information och framförallt en mer utbredd 
medvetenhet kring ämnet. De menar att NGOerna spelar en betydande, om inte avgörande, 
roll i det förebyggande arbetet mot trafficking och därför är det viktigt att NGOs förstärks i 
sina positioner och lär sig samarbeta med varandra. Samtidigt är det av yttersta vikt att 
NGOernas och de statliga institutioners samarbete ökar och förbättras, för att ett väl 
fungerande informationsutbytessystem och därmed en effektiv mobilisering mot problemet 
ska kunna åstadkommas.  
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4 FN: s roll 
 
I följande avsnitt avser vi redogöra för den roll FN har kommit att spela i bekämpningen av 
trafficking. Vi anser det vara av stor vikt att diskutera FN här då organisationen, som 
överstatlig aktör, har en möjlighet att kanalisera och verkställa de idéer och förslag som 
ovanstående organisationer arbetar för. Det normativa regelverket angående trafficking har 
under de senaste åren lyfts fram och vidareutvecklats på de flesta plan, regionalt, 
internationellt och inom FN. Det finns idag ett internationellt regelverk att förlita sig på, men 
normerna har ännu inte fått önskad genomslagskraft i nationella lagstiftningar eller i politiken 
(Granström, 2004: 220-221). 
 
Inom FN deltar NGOer allt mer och har där en stor möjlighet att diskutera en så pass 
kontroversiell fråga som trafficking och kanske också komma så långt som att finna en 
lösning på problemet. Att ha tillgång till FN: s konferenser ger organisationer en möjlighet att 
följa upp de förhandlingar som pågår och påverka de beslut som tas. Dock har deltagandet av 
olika NGOs blivit livligt diskuterat under de senare åren. Dessa frågor handlar framför allt om 
vilken roll NGOer ska ha i förhandlingar och om de ska accepteras som politiska aktörer och 
om så är fallet, hur mycket inflytande ska de då tillåtas ha (Månson, 1998: 4-12).  
 
Deltagandet av NGOs blev först erkänt på allvar under konferensen I Rio de Janeiro 1992, 
rörande miljö och utveckling. De var inte här bara representerade i stort antal, utan också 
aktivt involverade i de förhandlingar som fördes, och i de förberedande processerna som 
ledde fram till de beslut som togs. Eftersom de flesta beslut i FN görs i den inledande och 
förberedande fasen, är det av stor vikt för NGOer att de har möjlighet att delta i denna. 
Konferensen i Rio de Janeiro var en viktig vändpunkt för icke- statliga aktörers iblandning på 
den internationella politikens arena, speciellt i det att det var här media först började ge 
uppmärksamhet till icke- statligt deltagande på FN- nivå (Månson, 1998: 1-2). Närvarande 
och deltagande kan innebära för NGOs en möjlighet till att påverka FN- delegater och statliga 
representanter på ett mer direkt sätt, vilket kan vara avgörande för en organisation i strävan 
efter att få gehör för sin fråga och för sina idéer.  
 
Ett problem med trafficking är att det främst rör brott mot den individuella friheten och 
betyder att staters suveränitet endast påverkas sekundärt. Till följd av detta har problemet inte 
diskuterats eller hanterats speciellt mycket på statlig nivå, vilket i sin tur innebär att 
betydelsen av en överstatlig organisation som FN i kampen mot trafficking blir central. Att få 
arbeta med och få inflytande i FNs och andra multilaterala organisationers beslutsprocesser 
innebär en stor möjlighet för NGOer och TANs att föra fram sina frågor och få sina idéer 
implementerade (Keck & Sikkink 1998: 176-180). Exempelvis försöker de organisationer 
som fokuserar på trafficking, få FNs kommission för brottsförebyggande och brottslagar, att 
applicera mänskliga rättighetsstandarder för de individer som utsätts för trafficking. De 
arbetar också för att dessa standarder ska införas på nationell och regional nivå i 
bekämpningen av trafficking (http://www.inet.co.th/org/gaatw). Det normativa regelverket 
angående trafficking har under de senaste åren har lyfts fram och vidareutvecklats på de flesta 
plan, regionalt, internationellt och inom FN Det finns idag ett internationellt regelverk att 
förlita sig på, men normerna har ännu inte fått önskad genomslagskraft I nationella 
lagstiftningar eller i politiken (Karlsson, 2003:20). 
 
Förutom nära kontakt med FN, försöker NGOer även påverka stater till att ingå multilaterala 
avtal, istället för bilaterala, då de sistnämnda anses vara otillräckliga eftersom stater för lätt 
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kan ge efter för diplomatisk press. De internationella konventionerna och de multilaterala 
avtalen, vilka i stort sätt är ett resultat av påverkan från NGOer, kan användas till att sätta 
press på stater i olika kampanjer (Williams, 1996: 87-88). Beträffande problemet med 
trafficking kan detta vara användbart mot stater där till exempel prostitution är lagligt, och 
som inte på ett tillräckligt sätt genomför de lagar och regler som det internationella samfundet 
kommit överens om.    
 
Deltagandet av ickestatliga aktörer i FN- sammanhang är viktigt av ytterligare en anledning. 
Trafficking är framför allt ett problem för fattiga och svaga stater där det kan vara väldigt 
svårt att påverka från insidan. Grupper som ses som ett hot av den inhemska regeringen 
trakasseras systematiskt i många fall. Om nationella möjligheter är små, kan grupper länka sig 
samman och utifrån, med hjälp av exempelvis FN, sätta press på dessa stater och uppnå 
resultat som annars hade varit omöjliga. Detta fenomen brukar få benämningen 
”bumerangeffekten” och har inneburit att det idag existerar en rad olika internationella regler 
som stater skrivit under på, exempelvis ”ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of 
Child Labour” och ”International Covenant on Civil and Political Rights” (Kaldor, 2003: 
128-129). På så sätt är FN en viktig organisation, i det att mindre organisationer får en chans 
att göra sina röster hörda.  
 
  

4.1 Palermo protokollet  

 
Vår tanke är att nu redogöra för en mycket omtalad och många gånger kontroversiell 
konvention, nämligen Palermoprotokollet, ”UN Convention Against Transnational Organized 
Crime” (Karlsson, 2003: 20-21). Vi har valt att göra denna avgränsning då det är svårt att dra 
gränsen för vilka protokoll och konventioner som kan ses som relevanta för problemet. Alla 
konventioner om mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors och barns, protokoll om 
migration, slaveri, prostitution eller sexuell exploatering kan ses som eventuella definitioner 
och lösningar på trafficking.  
 
Konventionen öppnades i Palermo, Italien, år 2000 och kallas på FN-språk för 
”moderkonventionen”. Denna konvention tillsammans med två tillhörande protokoll syftar till 
att förebygga och bekämpa handel med människor, skydda och stödja offren med respekt för 
deras mänskliga rättigheter och slutligen att främja samarbete mellan stater för att kunna 
uppnå dessa mål och syften. Genom detta protokoll har man för första gången, på global nivå, 
lyckats komma överrens om en definition av människohandel som dessutom är rättsligt 
bindande för dess parter (Karlsson, 2003: 20-21). Protokollet är också det första 
internationella instrumentet som nämner de män som skapar efterfrågan på prostituerade 
kvinnor och som ställer upp ett tydligt mål om att motverka denna efterfråga.  Mötet i 
Palermo avslutade rad av långa och svåra förhandlingar som inleddes i Wien 1999 (NIKK 
Magazine, 2002: 40-41). Därför är det en stor seger att av de 148 länder som var 
representerade vid mötet skrev 120 länder under konventionen och över 80 länder 
undertecknade dessutom protokollet om att förebygga, bekämpa och bestraffa 
människohandel. Dock är det intressant att Storbritannien fortfarande inte har undertecknat 
eller ens erkänt protokollet (http://www.catwinternational.org/about/index.php, 1/12 2005 kl.15.45).  
 
Konventionen och de tillhörande protokollen måste ratificeras av 40 länder innan de träder i 
kraft. De länder som nu undertecknat protokollen har därmed också intentionen att senare 
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ratificera dessa och införa nationella lagstiftningar som avspeglar riktmärkena av de tagna 
besluten (NIKK Magazine, 2002: 40-41). Då konventionen och protokollen endast anger 
minimikrav för skydd, åtal och förebyggande åtgärder, finns det ingenting som förbjuder 
stater att införa strängare lagar och vidta större åtgärder. Som exempel skulle de kunna göra 
människohandlare, som inte är knutna till internationellt organiserade brottslighetsgrupper, 
åtalbara och dessutom ytterligare förbättra skyddet för människor som fallit offer för 
trafficking (http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_protocol.html). 
 
I protokollet om människohandel understryks behovet av ett mångfaldigt angreppssätt som 
bidrar till ett effektivt förebyggande av trafficking med åtal av människohandlare, skydd av 
mänskliga rättigheter och hjälp för offren av trafficking 
(http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_protocol.html). Länderna uppmuntras också att 
arbeta aktivt för att motverka sådana faktorer som gör kvinnor och barn speciellt utsatta för 
människohandel, såsom fattigdom, underutveckling och avsaknaden av jämställdhet. Med 
detta sagt så ger alltså konvention inte bara en definition på trafficking, utan anger också 
ramarna för ett internationellt juridiskt samarbete mot transnationellt organiserad brottslighet, 
och skapar en internationellt juridisk ordning inom vilken människohandlarna kan ställas inför 
rätta för sina brott. Som så många gånger tidigare kan FNs konvention, också i detta fall, ses 
som relativt komplext och är tolkningsbart på många olika sätt. Utifrån konventionen blir 
någon endast åtalbar om denne är människohandlare och tillhör en organiserad brottslig grupp 
bestående av minst tre personer som har existerat en viss tid, och som dessutom har handlat 
med syftet att begå allvarliga brott för att uppnå ekonomisk eller annan materiell vinst (NIKK 
Magazine, 2002: 40-41). Denna lösa formulering lämnar dock stort utrymme för tolkning, 
vilket kan innebära att det kan bli svårt att få brottslingar dömda, eftersom dessa kriterier kan 
vara svåra att bevisa.   
 
I relation till organisationers medverkan vid konventionen är framförallt två artiklar i 
protokollet av särskilt intresse för vår analys, detta är artikel tre, som ger en definition av 
trafficking, och artikel nio, där förebyggande åtgärder mot människohandel tas upp. Artikel 
nio i protokollet kräver att länderna vidtar omfattande åtgärder för att förebygga 
människohandel. Här ingår massmedie- och informationskampanjer, samt ekonomiska och 
sociala initiativ. Dessa åtgärder skall verkställas i samarbete med organisationer som har 
spetskompetens inom området. Det organisationerna kan göra här, som är en mycket central 
uppgift, är att noggrant följa upp hur protokollet tolkas både nationellt och regionalt 
(http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_protocol.html). De länder där olika former av 
prostitution är lagliga eller reglerade, kan man tänka sig, har ett ekonomiskt intresse att se 
mellan fingrarna i vissa fall och i många fall inte ta till sig definitionen av trafficking på ett, 
enligt det internationella samfundet, tillfredställande sätt. Det är centralt, om konventionen 
ska kunna få önskad effekt, att länder inte missbrukar protokollet och använder det som en 
anledning att behandla människor som utsatts för människohandel som migrationsbrottslingar 
som automatiskt måste deporteras. Men protokollets mest kontroversiella aspekt återfinns i 
artikel tre, där definitionen av trafficking framställs. Åsikterna om denna definition, som 
numera skall fungera som den allmängiltiga, går isär. Man finner här två läger, dels de som 
finner definitionen vara tillräcklig och motsvarande de förväntningar i var det centrala i 
trafficking ligger. Detta läger anser att huvudfokus ska ligga på människosmugglarna och i 
skyddet av de individer som blivit transporterade (Granström, 2004: 222-223). Det andra 
lägret anser snarare att fokus ska ligga på varje individuellt fall av trafficking och menar 
också att alla omnämnanden av människohandel för prostitution, sexuell exploatering och 
termen ”offer” ska tas bort ur texten.  
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5 Analys 
 
Genom vårt arbete har vi nu försökt att besvara vår inledande frågeställning ”hur påverkas 
samarbetet mot trafficking av skillnaderna i organisationers formuleringsprocesser, och hur 
kan dessa eventuella problem lösas?”.  
 
Under vårt arbete med denna uppsats har vi kommit fram till att trafficking i allra högsta grad 
är ett problem som kräver ett transnationellt samarbete. Dessutom har vi insett att detta 
samarbete är långt ifrån självklart då organisationernas vilja att synas och få sin vilja igenom 
är större än deras vilja till kompromiss. Vad dessa organisationer behöver är ett större organ 
att arbeta med och få sina åsikter hörda av. Vi har här kommit fram till att detta organ måste 
vara FN, som den största och mest inflytelserika policy- och normskapande aktören på den 
världspolitiska arenan. I vårt arbete blir FNs huvudsakliga roll att kanalisera organisationernas 
intressen och utgöra den kompromissande länken som organisationerna behöver. 
 
Som vi försökt demonstrera ovan menar vi att samarbetet mot trafficking, allvarligt 
kompliceras av djupa meningsskiljaktigheter mellan de presenterade organisationerna. 
Snarare än att stäva efter att skapa dialog mellan varandra, vill man framhäva sin egen 
formulering och definition, framför andra aktörer. Denna antagonism påvisas speciellt när det 
gäller GAATW och CATW, vars olika definitioner står i direkt kontrast till varandra. Det 
faktum att samtliga tre organisationer i princip har helt olika definitioner och formuleringar av 
fenomenet trafficking, gör det svårt för dessa organisationer att mötas och tillsammans arbeta 
fram en strategi. Problemet med detta, menar vi, är att det inom det formella politiska 
systemet, saknas tydliga starka allierade i form av stater, speciellt när det gäller frågor kring 
barn, kvinnor och offer för trafficking. Vikten av att arbeta tillsammans blir därför centralt om 
man vill komma fram till en lösning på ett transnationellt problem såsom trafficking. Trots att 
dessa organisationer, IOM, GAATW och CATW, arbetar utifrån samma utgångspunkt, 
nämligen den att trafficking är ett problem som måste lösas, försvåras samarbetet av 
skillnader i formuleringsprocessen. Här menar vi att FN spelar en viktig roll, med möjligheten 
att kanalisera och kompromissa med motstående parter. För att exemplifiera detta tog vi upp 
Palermoprotokollet, med vilken vi vill belysa hur dessa kompromisser kan se ut. I protokollet 
kan man tydligt urskilja hur olika ståndpunkter tagits i beaktande i de slutgiltiga bestämmelser 
som nu utgör protokollet.     
 
I sin formuleringsprocess anger GAATW en strävan efter en klar och otvetydig definition på 
fenomenet trafficking. De anser sin strävan tillgodosedd av konventionen, framförallt då så 
många länder skrev under protokollen med intentionen att implementera och ratificera dem.  
Organisationen förespråkar införlivande av mänskliga rättigheter inom alla anti-trafficking 
initiativ. De vill ha en implementering av alla olika trafficking protokoll skrivna och antagna 
världen över som tillägg av FNs Palermoprotokoll, vilket kan ses som ett tecken på att 
GAATW accepterar den definition och plan för handling, angiven som allmän riktlinje. Dock 
bör det tilläggas att konventionen inte gör skillnad på kvinnor som givit sitt samtycke till 
prostitution, och de som inte känt till vad de givit sig in på, en poäng som GAATW ser som 
betydande, men det faktum att det nu finns en tilltäckligt omfattande definition och 
handlingsplan accepteras av GAATW som ett steg framåt. Författarna Kempadoo och 
Doezema menar att det är svagheten i GAATWs definition som har gjort det möjligt för 
CATW att samla stöd inför sina åsikter om att människohandel och prostitution är oförenligt 
med de mänskliga rättigheterna, något som har fått stöd även i Palermoprotokollet 
(Kempadoo, 1998: 60). 
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Även CATW anser att de har haft ett stort inflytande i att Palermo protokollet nu har, i deras 
ögon, blivit en inkörsport i arbetet mot sexuellt utnyttjande. De framhäver också att FN och de 
länder som skrivit under protokollen har, genom detta, också erkänt att den globala 
industrialiseringen av prostitutionen är en konsekvens av en könsdiskriminerande politik för 
en ekonomisk utveckling som undergräver den traditionella basen för kvinnors ekonomiska 
verksamhet och trygghet. CATW anger i sin formulering av trafficking att det är detta som 
leder in kvinnor i situationer där de utnyttjas sexuellt, vilket kan ses som att de fått gehör för 
sina idéer. Organisationen har stöd från många grupperingar och organisationer med 
feministiska inriktningar och dessa slöt upp kring CATWs krav på konventionen att uppmana 
nationalstaterna att förbjuda en utvecklingspolitik som leder in kvinnor i prostitution. En av 
statens främsta uppgifter, enligt CATW, är att skydda de kvinnor som flyttar in till städerna 
från landsbygden och att ge alla kvinnor tillgång till värdiga arbeten och en anständig 
levnadsstandard (ROKS, 1994: 55-60).  
  
IOM har också fått sitt krav på en globalt allmängiltig definition av trafficking tillgodosett 
genom Palermoprotokollet. Vidare ser också IOM, precis som GAATW, det som en förlust att 
termen ”offer” står som en del av definitionen av trafficking. Organisationen anser detta vara 
högst olyckligt, då de i sin formuleringsprocess tydligt redogör att ingen individ får ses som 
ett offer, utan alltid som medmänniskor och tänkande individer. De anser dock att det är 
positivt att stater ges mer ansvar och auktoritet i arbetet mot trafficking. Dessutom strävar de 
efter att stater ska förstärka sina lagsystem och tekniska möjligheter för att på egen hand 
kunna hjälpa de som utsatts för trafficking. Detta tillgodoses av protokollen då stater får ett 
mer strikt juridiskt och rättsligt system att förhålla sig till. Protokollen anger ramar för 
internationellt samarbete mot transnationell brottslighet, vilket ger stater större möjligheter att 
handla både preventivt och aktivt. IOM understryker vikten av samarbete, både mellan stater 
och organisationer. Också här har protokollen motsvarat deras förväntningar då organisationer 
som har spetskompetens har tilldelats en stor roll i att samarbeta med och utbilda stater i de 
åtgärder som protokollen kräver.    
 
Lösningen på de problem som uppstår i och med de svårigheter med att formulera en 
gemensam definition som finns, anser vi, alltså ligga i FN. Här kan organisationerna 
åstadkomma de resultat som varje icke-statlig aktör strävar efter, nämligen att skapa sig 
inflytande över stater och på så sätt åstadkomma förändring. Med hjälp av FN har man, som 
vi visat, lyckats få internationell uppmärksamhet på sin fråga, ett inflytande hos stater vad 
gäller deras skapande av deras agenda. Vidare har de åstadkommit en förändring i diskursen 
kring trafficking, förändring av procedurer som till exempel fördragsratificering och ett 
internationellt samarbete inom internationella organisationer och slutligen en förändring av 
policy.  
 
Metoden vi använt oss av, en komparativ fallstudie gjord i andan av en ”mest olika” design, 
har visat sig vara ett mycket bra val. Genom att belysa organisationernas olikheter har det 
varit lättare att komma fram till slutsatsen att FN och eventuellt andra stora transnationella 
organisationer behövs för att kunna kanalisera och ta tillvara på mindre organisationers 
intressen och förslag till lösningar på sakfrågor. Dock har det varit svårt att göra en 
jämförande studie mellan IOM och de två andra organisationerna, då IOM inte har en lika 
kontroversiell sakfrågepolitik som GAATW och CATW. Därför har det också varit svårt att 
ställa IOMs olikheter gentemot de andra två. Snarare har IOM fått någon form utav medlarroll 
som blir den ”gyllene medelvägen” mellan två extremer.  
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Även om trafficking i sig inte är ett nytt fenomen, har vi genom vårt arbete insett att det är ett 
problem som ständigt vuxit i takt med den ökade globaliseringen, och kommit att sträcka sig 
över i princip alla nationsgränser. Dock har detta faktum, att problemet fått en allt mer global 
karaktär, även inneburit att möjligheterna för ett transnationellt samarbete ökat markant.  
Eftersom trafficking inte bara är ett transnationellt problem, utan lika mycket ett nationellt, 
har globaliseringen bidragit till att problemet och ansvaret inte längre bara knyts till en stat 
och till inomstatliga organisationer, utan har blivit en sakfråga för alla. Vi tror att just den 
gränsöverskridande karaktären av trafficking kräver ett transnationellt samarbete för att kunna 
finna en möjlighet till en lösning på problemet.  
 
Under arbetets gång har vi tillgodogjort oss mycket information med många olika 
ståndpunkter, och insett komplexiteten i frågan. Idén om rätten att välja, kompliceras ju alltid 
av det faktum att omständigheter kanske inte alltid tillåter ett fritt val. Vi har också kommit 
till insikt att våra förutfattade meningar kring trafficking och framförallt kring prostituerade 
har, många gånger, varit alldeles felaktiga. Att många kvinnor som arbetar som prostituerade 
tar chansen att åka till ett annat land för att utöva sitt yrke för att en efterfrågan finns. De vill 
snarare se sig själva som entreprenörer med chansen att utvecklas om de lämnar ett land där 
förutsättningarna inte är lika lovande. Samtidigt som detta måste man hålla i åtanke att 
problemet med trafficking bottnar i djupa samhälleliga problem som t.ex. fattigdom och 
utsatthet. Innan FN och det internationella samfundet kommit fram till ett sätt att utrota 
fattigdomen och stater åstadkommit jämlikhet, anser vi att man genom att motverka 
trafficking, endast angriper symtomen snarare än att se kärnan i problemet.     
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