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Sammanfattning

Syftet med arbetet är upplysa om den etablerade sexhandeln från Nigeria till Europa. I olika 

europeiska städer har man sett en tendens av ökad prostitution från Nigeria. Arbetet redogör i 

vilka dimensioner ökad människohandel från Nigeria grundar sig i. Uppsatsen beskriver även 

relevansen i mönster mellan senaste seklers slaveri och den nya formen av ”slaveri”, 

trafficking. Genom förändrade förutsättningar har människohandel ändrat skepnad från 

traditionell slavhandel till självman emigration vilket resulterar i beroende och 

frihetsberövning. Slutligen granskar arbetet olika ansträngningar från Nigerias sida för att 

motverka sexhandeln. Som alternativa motverkningsmodeller analyseras en extern NGO:s 

arbete att förhindra sexuellt våld. Genom lärdomar från NGO:s modeller kan man studera om 

det går att tillämpa såkallad ”good practice” i Nigeria.
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Förkortningar

CPI Corruption Perceptions Index

NAPTIP National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons

NGO Non Governmental Organization

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights

SADC Southern African Development Community

UN United Nations

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
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1  Inledning

1.1  Problemformulering

Varje år faller många människor för olika typer av människohandel från många delar av 

världen. Det kan exempelvis vara barnarbete, barnsoldater, sexhandel av kvinnor och 

flyktingsmuggel i utbyte mot arbetskraft. Även fast slaveri som vi känner till det är avskaffat

runtom i världen, och som FN starkt fördömer har slaveri inte upphört utan ändrat skepnad.

Trafficking eller ”modern slaveri” som det också kallas drabbar kvinnor, män och barn. 

Främst drabbas utsatta grupper som till exempel bor i socialt nedgångna områden eller 

krigshärjade regioner. Det är ett globalt problem, det vill säga att systematiken kring 

trafficking finns i både rika och fattiga länder runtom i världen. Ofta har dessa länder en stark 

koppling med varandra, strömmen av människohandel går i många fall från fattiga länder till 

rika länder.1

Problematiken kring trafficking är inte bara frihetsberövandet, utan också de många 

konsekvenser som medföljer människohandeln. Dels växer kriminella grupper genom 

arbetskraft och kapital. Dels kan människohandel vara en konfliktfaktor genom exempelvis 

barnsoldater, eftersom de organiserade ligorna lätt kan manipulera barnen. Trafficking skapar 

även ”negativa” migrationsvågor eftersom länder förlorar arbetskraft på utvandring medan 

emigranterna inte har möjligt att utvecklas i nya länder på grund av frihetsberövningen. Det 

resulterar i en ”lose-lose” situation som främst gynnar kriminella nätverk och enskilda

individer som ansvarar för handeln. Trafficking påverkar många olika dimensioner såsom 

individuella, sociala, ekonomiska, politiska och militära vilket gör att denna form av slaveri 

berör många grupper.2

                                                            
1 UNODC 2009-12-14  Trafficking in Persons Page 8ff
www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf

2 UNODC 2009-12-14  Trafficking in Persons Page 8ff
www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf 
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1.2  Syfte

Syftet med denna uppsats är att belysa den pågående sexhandeln från Nigeria till Europa och 

undersöka om det finns metoder för att reducera handeln. Syftet är också att studera om 

sexhandeln från Nigeria till Europa kan kopplas med tidigare former av slavhandel. För att 

problematisera uppgiften behöver man analysera i fall sexhandeln kan ses i olika dimensioner. 

Genom detta arbete är målet är upplysa om de bakomliggande faktorerna till varför sexhandel 

från Nigeria till Europa ökar. Utifrån den insikten kan det underlätta för arbetet mot 

sexhandel.

1.3  Frågeställning

Vad är slaveri och trafficking och varför är det fel utifrån mänskliga rättigheter?

Hur fungerar sexhandeln från Nigeria till Europa?

I vilka dimensioner kan man förstå sexhandeln?

Vad för metoder finns för att motverka sexhandeln?

1.4  Metod

Arbetets tillvägagångssätt kommer att baseras på kartläggning av den befintliga sexhandeln 

från Nigeria till Europa. Det kommer att genomföras huvudsakligen genom textanalyser av 

litteratur som anses vara relevant för arbetet. Motivering och kritik av använd litteratur 

presenteras i källkritiken. Den andra strategin är att analysera olika metoder för att motverka 

trafficking. Det kommer att göras med analyser av handlingsplaner av antitrafficking arbete.

Dessutom kommer metoden "good practice” att studeras, vilket betyder att man försöker 

tillämpa befintliga metoder från andra länder som arbetar med liknande frågor. 
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1.5  Källkritik

Källkritiken riktar sig mot de källor som ofta förekommer i arbetet och som har stor betydelse 

för arbetets resultat. Boken ”Buying Freedom” är utgiven av Kwame Appiah och Martin 

Bunzl där texter från främst Appiah har använts. Appiah är professor som för närvarande 

arbetar vid Princeton med frågor som rör moralfilosofi, etnicitet, identitet, afroamerikansk och 

afrikansk historia och nutid. Han har verkat i flera internationellt erkända universitet som 

Harvard, Cambridge, Yale och Princeton. Han har även fått flera utmärkelser som till exempel 

hedersdoktor från Columbia University. Appiah har också arbetet i Ghana med olika frågor 

som rör Afrika i allmänhet och Ghana i synnerhet.3

NAPTIP är en statlig nigeriansk byrå som arbetar mot trafficking. De bildades av staten efter 

att trafficking uppmärksammades runt 2000-talets början. Deras arbete är att upprätthålla de 

antitrafficking lagar som finns i landet. Man arbetar på olika sätt för att motverka trafficking. 

NAPTIP är ett bra initiativ från staten men resurserna är förhållandevis svaga och det kan 

påverka arbetet. Vidare är mycket av NAPTIP:s material gjord av undersökningar och 

intervjuer.4 Förhållningen bör vara försiktig till en del av materialet eftersom 

undersökningarna kan manipuleras av personer som blir intervjuade. 

I arbetet användes även en fältstudie gjord av en professor och flera doktorer vid University of 

Benin, Edo, Nigeria. Den grundar sig också på en del intervjuer från bland annat vittnen och 

offer. Man undersöker sexhandel av nigerianska kvinnor från Nigeria till Italien. Eftersom 

arbetet i många delar baserar sig på intervjuer och svarsenkäter kan viss information vara 

osäkra. Man får även information från säkerhetspolis och myndigheter. På grund av olika 

intressen bör även information från myndigheter ses försiktigt. Korruptionen i Nigeria är hög 

och därför kan källor vara osäkra. En intressant detalj är dock att både NAPTIP och 

fältstudien gjord av universitetet kommer fram till liknande resultat. ”Team leader” i

fältstudien är professor Christiana Okojie som skrivit en bok om kön och fattigdom i Nigeria. 

Fältstudien samarbetar med UNICRI, FN:s speciella avdelning om brott och rättvisa. 

Fältstudien kännetecknas för övrigt inte av några politiska ambitioner. 5

                                                            
3 Appiah A. Kwame. 2010-01-02 www.appiah.net/biography
4 NAPTIP 2010-01-02 www.naptip.gov.ng
5  UNICRI 2009-12-28 www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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Sara Dillon är Associate Professor vid Suffolk University. Hon arbetar med frågor som 

internationell handel, ekonomi och juridik. Hon har släppt flera artiklar som också inriktar sig 

på mänskliga rättigheter, främst för barn och kvinnor.6

Information som hämtats från landguiden ansvarar Utrikespolitiska institutet för. På deras 

hemsida står det att de är ”ideologiskt och partipolitiskt oberoende”.7  Landguiden är en bra 

sida för att hämta lättillgänglig information. De hämtar information från olika källor,

exempelvis från NGO:s och rapporter från FN. Man kan däremot observera att landguidens 

material kan ha ett visst västerländskt perspektiv eftersom man ofta förhåller och jämför 

landsfakta med Sverige. Informationen hos landguiden är kortfattad och beskrivningar om de 

sociala, etniska och ekonomiska förhållanden är inte uttömmande. 8

1.6  Avgränsning

Arbetet kommer att fokusera på sexhandel från Nigeria till Europa där främst unga kvinnors

situation lyfts fram. Barns situation i samband med sexhandel kommer inte att lyftas fram, 

däremot redogörs olika dimensioner som gör att barn växer in i denna verksamhet. En kortare 

beskrivning om slaveri behandlas för att ge en ökad förståelse till dess koppling med 

trafficking. Beskrivning kommer ha några historiska element som bakgrundinformation. Dock 

kommer inte de historiska förloppen om slaveri beskrivas mer än den transatlantiska

slavhandeln och förbuden mot det som resultat.

Det finns många olika förbud mot trafficking på olika nivåer och därför kommer bara de mest 

relevanta konventioner att nämnas. Utöver det kommer andra former av trafficking inte att 

behandlas mer ingående. Begreppen slaveri och trafficking kommer heller inte att behandlas 

ur en djupare diskussion om ideologiers olika perspektiv. En redogörelse för exempelvis 

marxism eller postmodernisms syn på slaveri och trafficking blir för omfattande. 

Redogörelsen för sexhandel kommer att framförallt handla från 1990-talet fram till idag. 

                                                            
6  Dillon A. Sara 2009-12-28  www.law.suffolk.edu
7  Utrikespolitiska institutet. 2010-01-03 www.ui.se ”Om Ui” 
8  Utrikespolitiska institutet. 2010-01-03 www.ui.se ”Om Ui”
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Arbetet kommer att fokusera på vissa geografiska områden i landet. Det gäller framförallt de 

södra delarna och i viss mån de norra. 

Jag kommer inte beskriva sexhandeln ur en djupare etnisk dividering. Synen på sexualitet 

utifrån kulturella och etniska skillnader kommer inte att framhållas. Däremot kommer en del 

beskrivas om familjetraditioners inflytande i frågor som emigration och arbete. Den religiösa 

aspekten lyfts fram i kapitlet om familjetraditioner. Det lyft även fram i de juridiska 

aspekterna eftersom Nigeria är federalt med olika rättssystem. En djupare analys av 

religionens påverkan kommer inte uppmärksammas. Istället har jag prioriterat tre olika 

dimensioner som orsaker till sexhandeln. Förutom uppmärksammandet av lagstiftning och 

ratificering av konventioner, kommer det politiska spelets påverkning inte att finnas med i 

större utsträckning. Angående begreppet ”sexturism” kommer inte det att belysa eftersom 

arbetet fokuserar på sexhandel från Nigeria och inte ”sexturism” till Nigeria.
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2  Analys

2.1 Vad är slaveri och trafficking och varför är det fel utifrån 

mänskliga rättigheter?

För att jämföra begreppen slaveri och trafficking måste man definiera dem. Utifrån 

definitionerna kan man dra koppling mellan begreppen och undersöka om trafficking är en 

”modern form” av slaveri. Förbud mot trafficking får ett visst genomslag redan 1921 när den 

internationella konventionen mot förtryck av handel av kvinnor och barn i NF antas. NF antog 

några år senare, 1926, även en slavkonvention.9 Slaveri finns också uttryckligen förklarat i 

FN:s slavkonvention, där det står i artikel ett; ” slavery is the status or condition of a person 

over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised”.10

Vidare står det också om vad slavhandel innebär:

The slave trade includes all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent 

to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or 

exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold 

or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves. 11

Trafficking är ett brett begrepp som innefattar olika handlingar som i samband med varandra 

resulterar i trafficking. Det handlar om exempelvis prostitution, förtryck av mänskliga 

rättigheter i samband med migration och exploatering.12 Ett slags omlopp där människor 

förflyttas i syfte att utnyttjas som arbetskraft i form av exempelvis prostitution och barnarbete. 

Just barn och kvinnor är de två grupper som hanteras främst med hjälp av lagar och förbud. På 

grund av den stora utsattheten med framförallt barn har man därför fokuserat på dessa 

                                                            
9  Ishay R. Micheline 2004: 235 The History of Human Rights
10  OHCHR Slavery Convention, article 1. 2009-12-27 ohchr.org/english/law/slavery.htm

11  OHCHR Slavery Convention, article 1. 2009-12-27 ohchr.org/english/law/slavery.htm

12  UN. CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME  page 3, article 3   2009-12-27   
untreaty.un.org/English/TreatyEvent2003/Texts/treaty2E.pdf
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grupper. Trafficking handlar också om när man lockar människor till andra områden med 

falska uppgifter som ett specifikt yrke eller en specifik lön. Ett exempel är att man lovar en

förbättrad livssituation för att sedan utnyttja dem. Utnyttjandet resulterar ofta, precis som 

slaveri i mental och fysisk smärta.13 14 15

När man jämför slaveri och trafficking överensstämmer aktionerna på flera punkter. 

Utnyttjandet av människor, villkorslös arbetskraft, en auktoritet som övertar din fria vilja. 

Användning av våld för att kontrollera de utsatta eller utnyttja människor som redan lever 

under svåra omständigheter. En faktor som skiljer begreppen åt är att trafficking förhåller sig 

till förtrycket av mänskliga rättigheter. Slavkonventionerna byggde upp sina kriterier innan 

mänskliga rättigheters deklaration existerade. Därför kan slavkonventionen uppfattas som lite 

åldersstigen. Trafficking riktar sig åt fler utsatta eftersom den förhåller sig till nuvarande 

mänskliga rättigheter. Det gör innebörden i trafficking mer relevant för problematiken som 

finns med utnyttjandet av fattiga människor. 16 17

Vad är det då som är fel på slavhandel och trafficking? Om man tittar på den transatlantiska 

slavhandeln och den behandling slavar fick, var den kränkande på flera sätt. Huvudsakligen 

kan man dela upp smärtan i två kategorier. Det ena är den fysiska smärtan eftersom man 

behövde kontrollera sin ägodel och ”tämja” den till ett ofarligt objekt. Denna taktik var nyttig 

för att strypa slavars fria vilja. Den fysiska misshandeln skedde på flera olika sätt. Kvinnor 

kunde våldtas och män kunde torteras. Slavar utnyttjades som arbetskraft under omänskliga 

                                                            
13  Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007

14 Dillon I Sara. 2008: 163 Global Sex Trafficking and The Demand for Children 

web.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/ehost/pdf?vid=2&hid=105&sid=fd3b8e23-f284-47b0-8376-
9528a3bdbbd4%40sessionmgr113

15  UNODC 2009-12-14 page 6f.  Trafficking in Persons
www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf

16  Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007

17  OHCHR Slavery Convention, article 1. 2009-12-27 ohchr.org/english/law/slavery.htm
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Förhållanden, med väldigt hårt arbete och knappt ingen ersättning. Likt boskap var 

ersättningen oftast näring och något typ av boende. 18

Den andra kategorin är den mentala smärtan. Den mentala smärtan kan i många fall vara 

svårare än den fysiska eftersom den kunde uttrycka sig på många olika sätt. Att bli kidnappad 

eller född till ett liv utan värdighet gör att man avhumaniseras. Din status blir obefintlig och

man blir således också behandlad utifrån de kriterierna. Det är inte du som representerar dig 

själv utan din ägare.19 Den mentala smärtan innefattar till exempel familjesplittring, förlust av 

identitet och förlust av den fria viljan. Man har inget inflytande i den privata och offentliga 

sfären. Detta blir än mer problematiskt när slavar strukturellt plockas utifrån etniska, könsliga, 

religiösa eller andra särgrupper. Det gör att de styrande får allmänheten att förknippa slavar 

till en viss hudfärg eller klädsel. 

Ur detta resonemang frodas även en diskriminering mot människor som avviker från normen. 

Avvikelsen får ett starkt samband med något lägre eller ofullständigt. Slavar som valts utifrån 

dessa kriterier har därmed väldigt svårt att hävda sig när de blir frigivna eftersom bilden av 

vad de fysiskt representerar är förstörd. Förknippelsen av till exempel mörk hudfärg och att

vara slav lever vidare för allmänheten och den blir svår att skaka av sig. Samhället får en 

struktur där människor särbehandlas på grund av sin historia och/eller sitt utseende. Det blir 

också en grogrund för rasism.20

Den kanske starkaste mentala smärtan som även förtrycker den mänskliga värdigheten är att 

man sätter en prislapp på människan. Omständigheterna gör att man inte har några val för 

övervägning. Man blir antingen tvingad av en slavhandlare eller samhället genom lagar, eller 

gör man det själv för att alternativen inte finns. Man säljer ut sig själv fullständigt utan 

                                                            
18  Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007

19  Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007

20  Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007
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kompromisser. Det faktum att du betraktas som en absolut prislapp för utomstående 

intressenter gör dig till ett objekt och värdighetslös. 21

Det viktiga är att uppmärksamma människor om att det finns vissa obestridliga värden som

inte får tummas på. I FN allmänna deklaration om mänskliga rättigheter hittar man flera 

artiklar som trafficking starkt bryter mot. Redan i artikel ett står det beskrivet att människor är 

lika värda och födda fria.  Artikel ett betonar i relation till trafficking på det mänskliga värdet 

och insikten om en god behandling av sina medmänniskor. Artikel tre förklarar bland annat att 

människor har rätt till frihet vilket starkt kränkts i samband med trafficking. Artikel fyra är en 

central och kanske den viktigaste artikeln om slaveri och trafficking. Där står det uttryckligen 

att slaveri och slavhandel är förbjudet. 22

De starka kopplingarna mellan slaveri och trafficking gör att ansvariga för trafficking kan 

bryta mot artikel fyra. En rättighet som är ytterst grundläggande för människor. I artikel fem 

betonas viktiga element som förbund mot tortyr och omänsklig behandling. Här kan man hitta 

en koppling till respekten för mänsklig värdighet och insikten om att förnedring är fel. 

Artikeln bryts ofta som en konsekvens av trafficking eftersom man som tidigare nämnt ofta 

behöver straffa dem man vill styra över. 23

Utöver dessa artiklar finns det flera artiklar som trafficking bryter mot indirekt beroende på 

vilken behandling offren får. Till exempel står det i artikel sjutton att människor har rätten att 

äga egendom. Ett annat exempel är rätten till rörelsefrihet som står i artikel tretton. Därför blir 

trafficking också ett relativt brott i relation till mänskliga rättigheter, utöver de grundläggande 

brotten som berör de första artiklarna. Övergreppen mot mänskliga rättigheter kan således 

sträcka sig ännu längre och inneha brott mot flera artiklar. 24

                                                            
21 Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007

22  Roth I. Hans 2007: 226ff. Vad är mänskliga rättigheter

23  Roth I. Hans 2007: 226ff. Vad är mänskliga rättigheter

24 Roth I. Hans 2007: 226ff. Vad är mänskliga rättigheter
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2.2  Hur fungerar sexhandeln mellan Nigeria och Europa?

Trafficking i form av sexhandel från Nigeria till Europa drabbar nästan uteslutande kvinnor 

och flickor. Sexhandeln har uppmärksammats från framförallt 1990-talet och framåt. 

Sexhandeln är enligt rapporter från NAPTIP vanligaste bland kvinnor och inte flickor.

NAPTIP, en statlig nigeriansk byrå som arbetar mot förhindring av trafficking visar på att 

sexhandeln mellan Nigeria och Europa är koncentrerad till Västeuropa. Framförallt är det

Spanien, Italien och på senare tid vårt nordiska grannland Norge som används som 

arbetsmarknader. 25 26

Sexhandel rör sig i ett intelligent mönster kring i Europa där verksamheten fokuserar på 

Schengenländer. Det gör att rörelsefriheten för kvinnorna förenklas. Kvinnorna stannar oftast 

inte på samma ställe utan byter stad och plats regelbundet beroende på efterfrågan. En del 

kvinnor försöker slå sig in på den ”vanliga arbetsmarknaden” men får oftast arbeten med 

dåliga förhållanden som ger dåligt betalt. Sexhandeln är lukrativare och dessutom får många 

kvinnor inga rättsliga garantier i länderna de stannar i. De är illegala invandrare som håller sig 

borta från myndigheter och polis.27

Resvägen för kvinnorna är olika. Några tar sig till Europa direkt med flyg från Nigeria. Andra 

tar den svåra landvägen genom öken till Marocko och sedan vidare till Spanien. På vägen 

hamnar många kvinnor i svåra situationer, där de kan bli trakasserade eftersom de är sårbara. 

Vissa migrationsvågar är ännu svårare, där gör strömmen via stora öknar i Nordafrika fram till 

Libyen. Från Libyen får man ta usla båtar över medelhavet för att hamna i Italien. När man 

hamnat i södra Europa kan resan förlängas ytterligare beroende på förutsättningarna. Då 

hamnar man i till exempel Belgien eller på senare tid Norge. I Norge har även antalet 

                                                            
25 UNICRI 2009-12-28 Page 13 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

26 NAPTIP 2009-12-26 Page 6 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

27 NAPTIP 2009-12-26 Page 8 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html
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asylsökande kvinnor från Nigeria ökat vilket är ett tecken på att migrationen rör sig alltmer 

norrut. 28

Problematiken kring migrationsvågen av kvinnor från Nigeria till Västeuropa är framförallt 

det beroendet nigerianska kvinnor får gentemot sina smugglare eller ansvariga. Det ska 

uppmärksammas att vissa kvinnor vet om sina framtida arbetsuppgifter men accepterar dem 

ändå på grund av olika omständigheter.29 Många kvinnor vet däremot inte om den realitet som 

väntar. Kvinnorna migrerar oftast inte utan någon ansvarig. Dessa traffickers hjälper 

kvinnorna till sitt mål i utbyte mot pengar. Pengarna behöver inte betalas i samband med 

migrationen utan betalas normalt av när kvinnan sätts i arbete i det nya landet. Lönen från 

prostitutionen hjälper kvinnorna att betala av skulden till traffickers. Beroendet gör att 

traffickers kan pressa kvinnorna till alla möjliga sysslor. Man blir under sin skuldsatta tid satt 

under styre. Det skapar ett strukturellt problem mellan traffickern, offret och den efterfrågan 

på sex. Större efterfråga desto fler kvinnor i sexhandel och beroende. Detta mönster och 

beroende påminner mycket om den underkastelse slavar gör. Kvinnorna som bedrivs i 

sexhandeln fastnar i ”modern slaveri”.30

Kvinnorna introduceras oftast till migrationen av bekanta som förklarar ambitionerna om att 

leva ett anständigare liv i moderna Europa jämfört med Nigeria. Många kvinnor ser chansen 

att förbättra sina levnadsvillkor och vill prova på lyckan. Rekryterarna lockar med arbete och 

välmående. Rekryterna berättar också om att de kan stå för kostnaderna för emigrationen till 

att kvinnorna får ett jobb och kan betala av summan. Informationen kring kostnader och 

arbetsvillkor är ofta svaga och blir oftast tydliga när offret hamnar i Europa. Där blir allting 

kring kvinnans uppgifter konkret. Hur mycket hon står i skuld och vad hon behöver göra för 

att täcka skulden. Kvinnan blir oerhört utsatt eftersom hon inte har fysiskt skydd mot 

övergrepp eller rättsliga skydd eftersom offret vistas illegalt i landet. 31

                                                            
28 NAPTIP 2009-12-26 Page 9 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

29 NAPTIP 2009-12-26 Page 9 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

30 UNICRI 2009-12-28 Page 86f Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
31 UNICRI 2009-12-28 Page 28f. Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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2.3  I vilka dimensioner kan man förstå sexhandeln?

Nigeria har en stor, ung och fattig befolkning som är heterogen. Det bidrar till att trafficking 

från Nigeria till Europa är mer komplext än ett tvåpartssystem med förövare och offer. Den 

nigerianska traffickingen har flera element, de vanligaste är de socioekonomiska, politiska 

och kriminella faktorerna. Dessutom finns det också en distinktion mellan familjetraditioner i 

norra och södra Nigeria som påverkar synen och omfattningen av emigration. Olika 

familjetraditioner har olika kvinnosyner vilket är en del av resultatet där kvinnor från södra 

Nigeria i större utsträckning emigrerar. För att förstå sig på sexhandeln från Nigeria behöver 

man redogöra dess olika dimensioner och se kopplingen mellan dem.32

2.3.1  Socioekonomisk dimension

Den socioekonomiska situationen i Nigeria gör att unga människor migrerar för att söka 

lycka. Just nu pågår en stor emigration från Nigeria och andra västafrikanska länder till 

Europa. I Nigeria är det dock kvinnor från de södra delarna av landet som emigrerar. Här kan 

man se en kombinerad orsak av de socioekonomiska förutsättningarna och familjens syn på 

traditioner.33

För att titta närmare på situation analyserar vi ett typexempel, det är provinsen Edo i den 

södra delen av landet. Ett område som har potential att bli välmående med naturtillgångar och 

ung arbetskraft. Edo är ändå ett område från där många ungdomar emigrerar. Stor arbetslöshet 

tillsammans med dåliga löner i befintliga arbeten lockar inte ungdomar. Utgångsläget för

många människor är svårt och på grund av det har kriminella nätverk etablerat sig i området.

De rekryterar unga kvinnor i prostitution, både lokalt och människohandel till Europa.34

                                                            
32 NAPTIP 2009-12-26 Page 13f. Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

33 NAPTIP 2009-12-26 Page 6 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html
34 UNICRI 2009-12-28 Page 32f. Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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Ekonomiska reformer har påverkat området hårt eftersom staten vill balansera industrier och 

möjligheter vilket har minskat arbetstillfällen och lönerna har pressats ner. Kvinnor i Edo har 

möjlighet att etablera sig i jordbrukssektor, men studier visar att ungdomar hellre vill söka sig 

till städerna där det finns regelbunden löneinkomst. Fattigdomen är väldigt hög i hela området 

och därför ser man efter andra möjligheter. I dessa fall blir det den ”svarta marknaden” som 

jag kommer att ta upp i den kriminella dimensionen. 35

Ungdomarna ser hellre möjligheterna i Europa än att stanna på landet. Det finns en anda av att 

vilja lyckas utomlands. Precis som den gamla amerikanska drömmen finns en ny europeisk 

dröm hos unga nigerianskor att söka lycka. Studier från till exempel Edo visar att ungdomar 

från området främst åker utomlands för rikedom och för att möjligheterna i hemstäderna är 

otillräckliga. Många ungdomar är därför också redo att riskera mycket för en riskfylld resa till 

Europa.36

                                                            

35  UNICRI 2009-12-28 Page 32f. Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

36 UNICRI 2009-12-28 Page 45ff Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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2.3.2 Kriminell dimension

De socioekonomiska orsakerna gör att kriminalitet frodas i många nigerianska samhällen. 

Många ser illegal verksamhet som ett starkt alternativ istället för arbetslöshet eller dåliga 

löner. Förutsättningar för kriminaliteten ökar än mer på grund av den höga korruptionen i 

Nigeria.37 38 Korruptionen kan till viss del också härledas till fattigdom och sociala problem.

Korruptionen hjälper organiserade grupper att muta sig mot polis och myndigheter. På det 

sättet blir motverkningen av sexhandeln ännu svårare. 39

De kriminella nätverken ägnar sig åt många olika sysslor som hjälper deras resurser för att 

bedriva trafficking. Narkotikasmuggling, pengatvätt, bedrägeri och trafficking är inflätade i 

nätverkens sysslor. Oftast är det anhöriga och vänner till offer som ansvarar för 

människohandeln. Det kan på ytan se oskyldigt ut eftersom syftet är att sätta en i arbete, men 

resultatet blir ofta nästintill villkorslösa arbetssysslor med stora skulder. Som en konsekvens 

av detta kränker man rätten till fysisk säkerhet och friheten stryps. Nätverken använder sig av 

en rekryterare och en ekonomisk bidragsgivare för att organisera handeln. Genom mutor har 

man goda möjligheter att hålla sin verksamhet intakt. När situationen blir komplicerad kan 

nätverken anlita advokater och myndighetspersonal som genom olika knep klarar svåra 

situationer. Korruptionen är stor vilket möjliggör detta. Det är ett strukturellt problem som 

påverkar flera olika grupper i samhället. Familj, kriminella och myndigheter kommer i 

kontakt med varandra i ett lustigt samarbete där pengar är huvudsyftet.40

En annan aspekt som gör det ännu svårare att motverka de kriminella nätverken är att synen 

på dem är moderat från familj och anhöriga. Familjeperspektivet kan i många fall vara positivt 

eftersom man tycker att de ansvariga hjälper unga kvinnor att uppnå sina drömmar. De 

tillhandahåller all logistik och kunnande för att ta dem till Europa. Passförfalskning, pengar, 

transport, kontakter och andra verktyg hjälper kvinnorna att ta den svåra vägen till Europa.

Dessutom är traffickers duktiga på att förmedla en positiv bild av deras verksamhet vilket får 

                                                            
37  CPI 2009-12-27 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009

38 Utrikespolitiska institutet. Landguiden 2009-12-26. Landguiden, Nigeria, Ekonomi. www.landguiden.se

39  Utrikespolitiska institutet. Landguiden 2009-12-26. Landguiden, Nigeria, Ekonomi. www.landguiden.se

40 UNICRI 2009-12-28 Page 87f.  Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.  
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familjer att lita på dem. 41

2.3.3  Traditionsenlig dimension

Familjetraditioner i Edo är som på många andra platser i Nigeria patriarkala där mannen 

värdesätts högst. Uppmärksamheten riktas från tidig ålder på pojkarna och flickor lär sig att 

sköta sysslor i hemmet. Det blir således också viktigare för pojkarna att lyckas än tjejerna. 

Pojkarna ska helst studera medan en flickas misslyckande inte är lika allvarligt. Däremot är 

synen att tjejerna ska förse hemmet med förnödenheter. I de sammanhangen kan flickor arbeta 

i marknader eller som hushållerska hos andra. Många familjer förnekar prostitution, det ska 

helst hanteras diskret från kvinnans sida. Man ska se kvinnan uppoffringar som strikt 

ekonomiska. 42

När unga kvinnor hamnar i sexhandel i Europa, förmedlas inte den bilden till familjen. Bilden 

ska vara respektabel och vara av värde. Detta dubbelspel gör att många unga kvinnor känner 

en börda och skam över deras sysslor. Pressen finns eftersom man får stora förväntningar på 

sig när man exempelvis har kommit till Europa för att arbeta. Det innebär hos många familjer 

tron på en stabil ekonomisk framtid.43 När kvinnor sedan hamnar i skuld använder ibland de 

kriminella nätverken sig av traditionella ritualer för att få den som bär skulden att betala. 

Ritualerna ska få skuldbäraren att känna sig tvungen att betala.44  

Unga kvinnor som har blivit undervärderade av deras familjer kan känna att de vill 

tillfredställa familjen. Kvinnorna blir också inspirerade eftersom familjer stolt visar upp saker 

som är köpta av pengar som skickats från Europa. Nya bilar, hus och smycken lockar 

kvinnorna till att försöka höja sin status som en likvärdig familjemedlem. Eftersom familjerna 

inte satsar på flickors utbildning och framtid i samma utsträckning som hos pojkar, kan 

många flickor inte bli framgångsrika genom en akademisk utbildning. Diskrimineringen av 

                                                            
41 Utrikespolitiska institutet. Landguiden 2009-12-26. Landguiden, Nigeria, Ekonomi. www.landguiden.se
42  UNICRI 2009-12-28 Page 50f. Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

43 UNICRI 2009-12-28 Page 45ff Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

44 NAPTIP 2009-12-26 Page 15 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html 



Lunds Universitet Mänskliga rättigheter 31-60
Hösttermin 2009/10 MRSG20dk3
Mänskliga rättigheter Hans Ingvar Roth

19

unga kvinnor blir i dessa samband tydlig och därför kan även risken att råka illa ut ökas. 

Diskrimineringen gör att unga kvinnor i samband med trafficking är en utsatt grupp. Enda 

alternativet för att uppnå deras dröm om respekt, värdighet och ekonomisk oberoende är att 

arbeta i Europa oavsett villkoren.45

Det finns också teorier om att den sexuella regleringen har lättats hos familjer gällande 

flickor. Man ser till exempel regeringens avskaffning av kvinnlig omskärelse som en 

uppmaning till kvinnor att frigöra sig Emigrationen och traffickingen från södra Nigeria är 

vanligare än från norr. Familjetraditionerna i norra Nigeria skiljer sig starkt från de södra 

delarna eftersom sharialagar gäller i norr. De muslimska lagarna genomsyrar stora delar av 

samhället, inte minst familjen. Det bidrar till att förutsättningarna för flickor ser annorlunda 

ut. Filosofin kring flickor är att de i högre utsträckning ska hålla sig till familj och släkt,

istället för att som i Edo och andra delar i söder motivera unga kvinnor till emigration. På 

detta sätt blir banden mellan hemort och familj starkare i många familjer i norr. Kulturella och 

religiösa aspekter påverkar flickors förutsättningar och syn på att vilja emigrera för att till 

exempel bidra med pengar.46 47

                                                            
45 NAPTIP 2009-12-26 Page 6 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

46 Utrikespolitiska institutet. Landguiden 2009-12-26. Landguiden, Nigeria, Religion www.landguiden.se

47 UNICRI 2009-12-28 Page 53 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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2.4  Vad för metoder finns för att motverka sexhandel?

Det finns olika metoder för att motverka trafficking. Arbetet mot trafficking finns på olika 

plan och de samarbetar med varandra. På nationell nivå handlar det om polis och myndighet 

som arbetar utifrån lagar. Man försöker bryta kriminella nätverk och deras rörelsemönster på 

liknande sätt som annan organiserad brottsbekämpning. Det finns också organisationer som 

arbetar i förebyggande syfte mot trafficking där man till exempel informerar i samhället för 

att påvisa det hemska i trafficking. Man ser till att genom myndigheter se till att unga 

människor har andra vägar att ta en trafficking. Organisationerna arbetar också med 

rehabilitering av offer för att få människor tillbaka till det ”normala arbetslivet”. På det 

internationella planet arbetar man genom att utforma nya och tydligare riktlinjer i olika 

unioner som motverkar trafficking. Man utformar konventioner som länder skriver under och 

förpliktigar sig.48

På det nationella planet har Nigeria de senaste åren antagit en konkret lag som förbjuder 

trafficking.49 Beroende på de geografiska lägena skiljer sig jurisdiktionen. Nigeria är en 

federal stat som är uppbyggd utav två olika rättsprinciper, ”criminal code” används i de södra 

delarna av landet medan ”penal code” används i de norra delarna.50 Båda rättsprinciperna har 

på många punkter förbud mot olika typer av brott som kan förknippas med trafficking. 

Sexuell kontakt med minderåriga eller att lämna falska uppgifter som leder till sexuella 

kontakter är två exempel som finns med. Generellt har ”penal code”

Lite hårdare straffliga åtgärder än ”criminal code” men båda täcker många punkter. Dessutom 

har Nigeria implementerat olika förbud mot olika typer av trafficking i sin konstitution. Det 

gäller till exempel frihetsberövning, slaveri och tvångsarbete. Ett relativt nytt förbud ”The 

Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration” etablerade en 

instans som bekämpar trafficking, NAPTIP.51

                                                            
48 NAPTIP 2009-12-26 Page 17ff Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

49 UNICRI 2009-12-28 Page 38 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

50 UNICRI 2009-12-28 Page 53 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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På det internationella planet har Nigeria ratificerat en rad olika konventioner mot trafficking. 

Där de viktigaste är mänskliga rättigheters deklaration, konvention om barnens rättigheter och 

protokoll som avser att försöka straffa ansvariga för trafficking. Dessutom har man godkänt 

“African Charter on Human and Peoples’ Rights” som är en motsvarighet till våra 

europakonventioner. Utöver dessa konventioner och förbud har Nigeria också godkänt flera 

olika konventioner som specialiserar sig på trafficking mot främst kvinnor och barn.52

En problematik som är svårare att bekämpa kring trafficking är stater och det internationella 

unioners syn på relationen med trafficking och mänskliga rättigheter. Många stater skriver på 

åtskilliga konventioner och förbud. Det kan dock handla om utomstående press att ratificera 

konventioner, för att undvika att bli stämplad som en stat med inhumana värderingar. Här blir 

det internationella anseendet viktigt framför olika mänskliga rättigheters kommittéer. Det 

finns viss kritik att bekämpning av trafficking i realitet ses som en del av internationell 

organiserad brottslighet. Trafficking av människor strider mot grundläggande mänskliga 

rättigheter, men det ses hos många aktörer som främst organiserad brottslighet. Ett exempel 

på synen om trafficking är att ”Anti-Trafficking protocol” ligger under FN:s konvention om 

organiserad brottslighet.53

Förutom på det internationella planet och det nationella planet kan motverkning av trafficking 

också ske hos NGO. Ett alternativ är att titta på NGO som verkar i olika länder och se om 

arbetet går att implementera i det aktuella landet, i detta fall är det Nigeria. En såkallad ”good 

will”, där man använder tidigare modeller i nya fall eller område kan ses som ett viktigt 

komplement till lagar.

För att titta närmare på detta kan man studera olika NGO:s arbeten i SADC. Där har man i 

samarbete med FN utformat olika metoder mot främst sexuellt våld. Det innefattar 

förebyggande arbete såsom workshops med information. Dessa workshops har kampanjer 

                                                                                                                                                                                             
51 UNICRI 2009-12-28 Page 41 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

52 UNICRI 2009-12-28 Page 43 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

53 Dillon I Sara. 2008: 162 Global Sex Trafficking and The Demand for Children 
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som kan liknas vid kampanjer mot HIV/Aids. Man lär till exempel ut respekten för utsatta 

grupper som kvinnor och barn. Det hålls seminarier och föreläsning för att förmedla ut 

informationen. Man uppmanar också människor att till exempel anmäla sexuella brott som en 

slags intervention. 54

Arbetet mot trafficking fokuserar mycket på att få fram tydliga faktorer som resultat av 

arbetet. Ett exempel är att uppmärksamma media för att nå ut till en bredare publik. Genom 

media kan man förändra fördomar och syner om sex och våld. Informationen går ut till män 

och kvinnor. Det finns en tydlig offer och angriparperspektiv när informationen förmedlas. 

Informationen till kvinnor handlar om hur man ska ta hjälp av polis och få stöd av 

myndigheter. För männen handlar det om mer allmän information om kvinnovåld. Syftet med 

metoderna är framförallt att säkerställa kvinnors frihet och skapa attitydförändringar i 

samhällen.55

I Nigeria finns det redan nu liknade strategier som NGO:s i SADC arbetar med. Strategier 

kommer från den statliga nigerianska byrån NAPTIP och innefattar en rad olika metoder som 

kan jämföras med NGO:s. Förutom att NAPTIP arbetar med juridiska medel har man i sitt 

protokoll också andra metoder som handlar om rehabilitering av prostitutionsoffer. 

Rehabiliteringen sker i säkrade hus med olika program för att hjälpa utsatta kvinnor.56

En punkt berör information om att ekonomisk emigration för unga kvinnor kan handla om 

trafficking. Förutom att informera potentiella emigranter informerar man familjer och 

samhället i övrigt om risker med att emigrera.57

En annan punkt behandlar och kartlägger kvinnor som kommer tillbaka till Nigeria. Man tittar 

exempelvis på om de är offer av trafficking eller om de har skulder hos kriminella nätverk. De 

försöker då hjälpa med skydd och lösningar på problemen.58

                                                            
54 UN. Violence against women. 2009-12-29 page 3, 11
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/kayangarara.vaw.pdf

55 UN. Violence against women. 2009-12-29 page 7ff
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/kayangarara.vaw.pdf 
56 NAPTIP 2009-12-26 Page 20 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

57 NAPTIP 2009-12-26 Page 21Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html 

58 NAPTIP 2009-12-26 Page 21f. Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html 
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NAPTIP:s strategier berör många delar av trafficking och kan på många punkter jämföras 

med NGO:s arbeten. Däremot kan nya NGO:s inflytande i Nigeria utöka möjligheterna för att 

minska på sexhandeln. Resurserna förbättras också om icke statliga aktörer intervenerar med 

liknande metoder som de statliga aktörerna. NAPTIP arbetar mot trafficking genom 

framförallt juridiska medel eftersom att det ses som organiserad brottslighet. Det är därför 

viktigt för NGO:s som implementerar metoder att lyfta fram mänskliga rättigheter på 

gräsrotsnivå.59

                                                            

59 UNICRI 2009-12-28 Page 79ff Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.  
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3  Konklusion

Avsikten med arbetet kan delas in i fyra delar. Den första delen behandlar slaveri och

traffickingen ur ett mänskliga rättigheters perspektiv. Resultatet visar på att trafficking i vissa 

delar kan jämföras med slaveri. Däremot är perspektivet kring de två olika begreppen 

annorlunda eftersom trafficking är ett uttryck som har relation till mänskliga rättigheter 

medan slaveri förhåller sig i tidigare kontexter. Man kan se en koppling där trafficking har 

övertagit stora delar av innebörden av slaveri. Därför blir också synen på trafficking som

”modern slaveri”. Trafficking går emot grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till 

frihet och förbud mot slaveri. 60 61

Andra delen beskriver sexhandel av kvinnor mellan Nigeria och Europa. Sexhandeln drabbar 

framförallt unga kvinnor som genom rekrytering från exempelvis kriminella nätverk blir 

prostituerade i Europa. Familjer och vänner till offer kan hjälpa i migrationen. Det beror på att 

synen om migration ofta inte är negativ utan snarare positiv. Kunskapen om kvinnornas 

framtida yrkesroller är ofta väldigt svag. Istället förmedlas det en positiv bild av de ansvariga 

om arbete i Europa och ekonomisk trygghet. Verkligheten blir i många fall tvärtom då offren 

hamnar i skuld hos traffickers på grund av stora lån som ska finansiera resan. Resan sker 

vanligtvis genom två utkörsportar vilket är Marocko och Libyen i norra Afrika. Därifrån 

bestämmer nätverken till vilka länder som man ska till. I många fall hamnar dem i 

sydeuropeiska länder som Spanien eller Italien, men på senare tid även Norge och andra 

nordligare länder. Situationen för de som hamnar i trafficking är ofta kritiska. Det drabbas av 

fysisk och mental skada när de misshandlas och frihetsberövas. Dessutom har många skulder 

till nätverken som de måste betala av genom beordrade arbeten. Det gör att offren fastnar hos 

traffickers, de förlorar sitt självbestämmande. 62 63 64

                                                            

60  Basu K. Arnab & Chau H. Nancy “An exploration of the Worst Forms of Child Labor: Is 

Redemption a Viable Option?” I Appiah A. Kwame & Bunzl Martin 2007

61  OHCHR Slavery Convention, article 1. 2009-12-27 ohchr.org/english/law/slavery.htm
62 NAPTIP 2009-12-26 Page 9 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html
63 UNICRI 2009-12-28 Page 13 Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.



Lunds Universitet Mänskliga rättigheter 31-60
Hösttermin 2009/10 MRSG20dk3
Mänskliga rättigheter Hans Ingvar Roth

25

Den tredje delen upplyser problematiken kring varför unga kvinnor drabbas av sexhandel trots 

att många kvinnor inte behöver lämna Nigeria. För att ta reda på detta analyseras sexhandelns

olika dimensioner i Nigeria. Den viktigaste dimensionen som är roten till att människor vill 

emigrerar, är de socioekonomiska faktorerna. I texten tas området Edo i Södra Nigeria som ett 

exempel. Där är arbetslösheten för unga människor stor och för de som arbetar är lönen ofta 

undermålig. Det gör att speciellt unga människor vill hitta nya möjligheter. Europa förknippas 

med framgång och lycka hos många ungdomar. Därför ses risker med emigration till Europa

som relativt ”ofarliga”. Stannar man kvar i sin hemstad kanske man blir arbetslös och dras in i 

den ökade kriminella verksamheten. En annan dimension till sexhandeln är de kriminella 

nätverkens utbredning i Nigeria. På grund av den höga korruption blir det lätt för 

organisationerna att operera genom mutor som verktyg. De ser efterfrågan med människor 

som vill emigrera till Europa och därför upprätthåller dem smuggelrutter. För unga kvinnor 

blir dessa smuggelrutter extra svåra eftersom nätverken utnyttjar kvinnorna när de kommer till 

Europa. De ser till att offren hamnar i djupa skulder och beroende. Nätverken använder 

kvinnorna som arbetskraft i Europa där efterfrågan för sexuella tjänster är stor. Därför ses 

många kvinnor som en källa till regelbunden inkomst. Förutom de socioekonomiska och 

kriminella dimensionerna finns det en familjetraditionell dimension. I många familjer i till 

exempel Edo blir flickor negativt särbehandlade. Familjer satsar oftast på pojkars utbildning 

och framtid medan flickornas framtid inte uppmärksammas. Det ger flickorna i många fall 

sämre förutsättningar och ökar benägenheten till att vilja söka lyckan utomlands. Dessutom 

uppskattas emigrerade barns hemskickade inkomster av familjer. Det är ett tecken på 

tacksamhet och framgång. Det lockar unga kvinnor att prova lyckan i Europa och bidra 

ekonomiskt till familjen.65 66 67 68

                                                                                                                                                                                             
64 NAPTIP 2009-12-26 Page 6 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html
65 UNICRI 2009-12-28 Page 32f. Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.

66 UNICRI 2009-12-28 Page 87f.  Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.  
67 NAPTIP 2009-12-26 Page 6 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html

68 UNICRI 2009-12-28 Page 45ff Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.
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Den fjärde delen tar upp olika metoder att motverka trafficking. De belyser nigerianska 

initiativ på nationell och internationell nivå. Genom lagstiftning och ratificering av 

internationella konventioner försöker man förbättra situationen. Nigeria har även en statlig 

byrå mot trafficking som arbetar aktivt genom olika strategierna. Strategierna kan jämföras 

med till exempel olika NGO:s arbete att förhindra framförallt sexuellt våld i Södra Afrika. 

Strategierna innefattar rehabilitering av offer, information till familjer, kartläggning och 

juridisk information till drabbade. Man vill genom attitydförändringar förhindra utsatta 

grupper att emigrera utan tillförlitligt skydd. Dessutom vill man upplysa utsatta grupper om 

möjligheter till rättsligt skydd. Viss kritik riktas mot att trafficking från myndigheters sida i 

första hand ses som en kamp mot organiserad brottslighet och att de mänskliga rättigheterna 

inte uppmärksammas tillräckligt. 69 70 71

                                                            

69 UNICRI 2009-12-28 Page 79ff Trafficking of Nigerian Girls to Italy 
www.unicri.it/wwd/trafficking/nigeria/docs/rr_okojie_eng.pdf.  
70 NAPTIP 2009-12-26 Page 20 Trafficking in Women 
www.naptip.gov.ng/naptip/docs/tip_report_in_norwayindex.html
71 UN. Violence against women. 2009-12-29 page 3, 11
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/kayangarara.vaw.pdf
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