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Abstract 

Human trafficking is a transnational cross-border crime that occurs worldwide and is a crime 

against humanity. Many people, mainly women and children, are being trafficked for the 

purpose of sexual exploitation. The victims are treated in inhumane conditions and are forced 

to live in slave-like conditions. Their bodies seen as a commercial product that earns millions 

of dollars to the perpetrators. Their human rights violates because they are forced to live in an 

untenable situation. Trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation is 

today considered more profitable than drug trafficking because a sex slave can be sold up to 

10, 15 or 20 times a day. Trafficking offenders takes no account if there is a child or an adult 

that is sold and because children are more vulnerable there is more common that they end up 

in human trafficking. 

On 5th April 2011 the European Council and the European Parliament organized a meeting to 

produce a new trafficking directive. The new directive refers to the new measures for 

prevention of human trafficking and new measures for the protection of trafficking victims. 

The purpose of my essay is to analyze whether the European agreements and directives 

prioritize the prevention of trafficking and protection of victims human rights. To succeed in 

preventing and combating trafficking in human beings we will need an international 

cooperation between states and different actors. 

 

 

Begrepp: Exploatering, Gränsöverskridande brott, Människohandel, Offer, Slaveri, 

Slavhandel. 
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1 Inledning 

”Jag låg i pölen och grät inte ens. För första gången efter en förnedrande behandling grät jag 

inte. Det var tomt inuti. Ingenting rörde sig. Inga känslor fanns kvar. Jag var varken arg eller 

bitter, jag var död och befann mig i helvetet. Det visste jag. En levande människa kunde inte 

hamna i helvetet. Alltså var jag död.”1 – Natasja T. 

 

Citatet ovan är ett utdrag från boken såld som är en verklighetsbaserad berättelse om Natasja 

som föll offer för människohandel när hon var sjutton år gammal. Hon tvångsförflyttades och 

blev upplärd till att leva ett liv som sexslav. Enligt artikel 8(1) del 1 i Förenta Nationernas 

(FN:s) konvention om mänskliga rättigheter (UNHR) så står det att ”Ingen får hållas i slaveri. 

Varje form av slaveri och slavhandel ska vara förbjuden.”2 Trafficking, översätts till 

människohandel på svenska, ses idag som en modern form av slavhandel och bedöms som ett 

brott mot mänskligheten. Många kvinnor, barn och män utsätts varje dag för 

människohandeln i syfte till att tjäna pengar på deras kroppar. Dessa människor som säljs och 

tvingas till sexuellt arbete är fångna i ett liv av slaveri. I UNHR hänvisas i artikel 3 att alla 

människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.3 De människor som bryter mot denna 

artikel genom att hålla en annan människa inlåst och tvinga denna person till sexarbete bryter 

mot den utsattes fundamentala rättigheter. Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet är 

fundamentala rättigheter som kränks då offret blir utsatt för bland annat inlåsning, våld, 

sexuella övergrepp och i vissa fall ett tvingande till narkotikabruk.  

 

Det viktigaste åtagandet för att förhindra människohandel är det internationella samarbetet 

mellan stater. Folkrätten är grunden till att det internationella samarbetet ska fungera eftersom 

den ställer krav på ett ansvarstagande från stater i fråga om människohandeln.4 Enligt artikel 6 

del 2 i UNHR så hänvisas det att ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, 

inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av 

kvinnoprostitution.”5 Det innebär att alla medlemsstater i UNHR aktivt måste vidta åtgärder 

för att förhindra att människohandeln sker. Genom att kunna vidta aktiva åtgärder så krävs det 

ett internationellt samarbete mellan stater för att lyckas förhindra detta grova människobrott 

eftersom brottet är gränsöverskridande.  I ett nytt framställt trafficking direktiv från den 5 

april 2011 så diskuteras bland annat de aktiva åtgärderna som medlemsstater i Europarådet 

ska vara delaktiga i. Genom ett deltagande i det nya direktivet så skapas ett internationellt 

                                                 
1T. Natasja/ Efron Vera, Såld: En sann historia, 2006, s, 212.  

2FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, artikel 8 del 1. 

3 FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, artikel 3.  

4 United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended principles and guidelines on human 

rights and human trafficking , 2010,  s, 17.  

5 FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, artikel 6 del 2.  
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samarbete mellan medlemsstare för att aktivt skapa åtgärder mot människohandeln och även 

åtgärder för de utsatta offren.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning 
Syftet med min uppsats är att få en större förståelse för det europeiska samarbetet om åtgärder 

mot människohandel och även få en större förståelse för vilka åtgärder som anpassas för 

offret. År 2011 så anordnades ett möte med Europaparlamentet (EP) och Europarådet (COE) 

för att framställa ett nytt trafficking direktiv för åtgärder mot det internationella 

gränsöverskridande brott som sker med människor som handelsvara. Genom att granska det 

nya trafficking direktivet från 2011 (härmed komma kallas nya direktivet) så kommer jag att 

kritiskt analysera de olika punkter om åtgärder som tas upp i direktivet. Direktivet diskuterar 

bland annat offrets utsatthet både före och efter att de brottsliga handlingarna har begåtts.  Det 

diskuteras även om vilka mänskliga rättigheter offren har och vilket stöd de bör ha rätten till 

både innan, under och efter att de har utsatts för den brottsliga handlingen. Möjligheten till att 

förmå en kritisk analys av direktivet gör att min frågeställning ställs direkt till direktivet och 

internationella överenskommelser. De frågor som jag anser är relevanta för undersökningen 

är: 

 

Prioriterar europeiska överenskommelser och direktiv förhindrandet av trafficking och 

skyddet av offrens mänskliga rättigheter? Ger benämningen modernt slaveri en deskriptiv bild 

av människohandel? 

 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsämnet trafficking är extremt brett då det behandlar många olika frågor, perspektiv, 

åtgärder och samarbeten världen över. Därför har jag valt att avgränsa mig till ett folkrättsligt 

och mänsklig rättighets perspektiv om Europas arbete om människohandel. Det utvalda 

primärmaterialet i uppsatsen är COE:s nya trafficking direktiv från 2011 som bland annat ska 

besvara mina frågeställningar. Jag har valt att utgå ifrån det nya direktivet som primärmaterial 

eftersom direktivet framställer de nyaste frågorna som rör sig kring de brottsliga problemen 

samt åtgärder för att förhindra de brottsliga handlingarna som begås. Frågorna riktar sig till 

medlemsstater inom COE och därför avgränsas forskningen till Europas arbete för åtgärder 

mot människohandel. Enligt FN:s definition av människohandel så består den i tre olika delar, 

vilka är sexuell exploatering, tvångsarbete och avlägsnande av organ men jag har valt att 

begränsa min undersökning till sexuell exploatering.  För att få en avgränsande bild av det 

europeiska samarbetet så ska jag utgå ifrån olika internationella överenskommelser och 

direktiv som behandlar åtgärder för förhindrandet av människohandel och skyddet av offrens 

rättigheter. 
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1.3 Teori 
Människohandel är ett extremt komplext brott då det består av olika brottshandlingar som är 

internationellt gränsöverskridande. Många människor och stater har olika teoretiska aspekter 

om vad definitionen människohandel innebär och idag finns det ett flertal debatter och 

diskussioner som kretsar kring ämnet. Jag har valt att använda vetenskaplig litteratur som 

stärker teorin om att människohandeln är en form av modernt slaveri. Denna teori kommer att 

användas som utgångspunkt i de ämnen som diskuteras och analyseras i uppsatsen eftersom 

slavhandel och slaveri ger en bra utgångspunkt av definitionen av människohandel. 

 

Enligt författaren Kara Siddharth så beskriver han i sin bok Sex trafficking: inside the 

business of modern slavery handeln med kvinnor och barn som sexslavar. Han anser att sex 

trafficking kan delas upp i två olika komponenter vilka är slavhandeln och slaveri. De två 

komponenterna består sedan i en uppdelning av olika steg.6 Slavhandelns första steg är 

värvandet av slavar som kan ske på ett flertal tillvägagångssätt som till exempel bedrägeri och 

svek om ett välbetalt arbete som personen i desperation godtar men konsekvenserna blir 

istället slaveri för sexuella ändamål. Ett flertal andra exempel kan vara att människohandelns 

offer har blivit sålda av sina familjer, bortförda av människohandelssmugglare, förförda eller 

romantiskt involverade i ovetskap om att mannen är en människohandelssmugglare och den 

värsta metoden enligt Siddharth, värvning av före detta slavar. På det geografiska planet så 

sker detta oftast i offrets ursprungsland. Människor vet om sina rättigheter och har vetskapen 

om människohandel men i desperation efter pengar på grund av fattigdom så tar människor en 

risk i tron på att erbjudandet rör sig om ett välbetalt arbete.7  

 

Det andra steget i slavhandeln är rörelsen eller flykten som jag kallar den, som kan ske genom 

bland annat flygplan, tåg, båt, bil och även till fots. Det innebär på det geografiska planet att 

efter värvandet av offer så ska de transporteras både nationellt och internationellt. Det är 

vanligast att offren säljs av under transporteringsprocessen. Detta för oss till nästa komponent 

i Siddharths teori om människohandel som är den sexuella exploateringen. Han anser att 

exploateringen är självaste slaveriet i sig eftersom sexslavarna tvingas med våld att utföra 

obetald sex service och slaven börjar nu i processen att förvärvas. I det geografiska tillståndet 

så har nu offret nått sin slutdestination.8  

 

I processen efter det att offret har exploaterats för sexuellt slaveri så finns det enligt Siddharth 

tre alternativ för offret och det första alternativet är att lyckas fly från människohandlarna, det 

andra alternativet är att bli frigjord och det tredje är att offret är försvunnet. De första två 

alternativen leder tillbaka till re-traficking vilket betyder att offren blir exploaterade igen av 

antingen samma eller nya förövare. En orsak till att offren exploateras igen och utsätts för re-

trafficking beror på att de återvänder hem eller blir hemskickade av den stat de befinner sig i.9 
                                                 
6 Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s, 6. 

7 Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s, 7-10.  

8 Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s, 10-14. 

9 Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s, 16. 
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Enligt författaren så erhålls det inget bra slut för offren och med hans teori så hänvisar han att 

det idag inte finns en varaktig lösning för skyddet av människors mänskliga rättigheter. Han 

hänvisar i sin teori om slavhandel och slaveri att om offren blir fria så återvänder de till 

samma situation de befunnit sig i innan, vilket innebär sin slutdestination som är den sexuella 

exploateringen.  

1.4 Metod 
Människohandel är ett väldigt komplext ämne som kräver att stater, konventioner och 

internationella aktörer tar ställningstagande gentemot den internationella brottsliga 

handlingen. Därför består uppsatsen av en argumentationsanalytisk metod eftersom jag 

kritiskt tar ställning till ett antal normativa ställningstaganden. De ställningstaganden som 

uppsatsen behandlar är internationella överenskommelser och direktiv i frågan om 

människohandeln och dess offer. Det finns ett antal internationella konventioner och direktiv 

som diskuterar bland annat åtgärder för ett förhindrande av människohandel men det görs 

även en diskussion om offren och deras mänskliga rättigheter. Min argumentationsanalys 

kommer att rikta sig främst till de ståndpunkter som det nya trafficking direktivet från 2011 

har framställt. Min metod kommer även behandla ställningstagandet till offren och deras 

mänskliga rättigheter utifrån internationella överenskommelser och direktiv.  

För att kunna ha en egen ståndpunkt i frågan om människohandel så har jag utgått ifrån 

vetenskaplig litteratur som grund för att stärka min argumentation. Den vetenskapliga 

litteraturen som jag har valt behandlar frågan om människohandel med koppling till 

transnationell policy, inuti människohandelsverksamheten och modernt slaveri. Jag har med 

hjälp av min litteratur valt att diskutera offrens utsatthet som sexslavar eftersom det ger en 

omfattande beskrivning av brottet. Med en kritisk argumentationsanalys hänvisas brottet till 

en teori om att brottet är slavhandel och att offret lever i slavliknande förhållanden. 
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2 Redovisning 

Begreppet trafficking definieras som ett transnationellt gränsöverskridande brott då det sker 

över landsgränser i form av en illegal handel med människor. Människohandeln består av tre 

olika syften vilka är att exploatera människor med tvång till sexuellt säljande av offrets kropp, 

tvångsarbete och även avlägsnande av organ. Människohandeln är ett mycket komplext brott 

då det sker i flera olika beståndsdelar med ett flertal olika aktörer. Enligt folkrätten så är 

människohandel ett brott mot mänskligheten eftersom det räknas som en sådan grov 

kränkning av en annan människas mänskliga rättigheter. Främst barn och kvinnor från hela 

världen påverkas av handeln och utsätts för exploatering i ett brottsligt nätverk över hela 

världen för främst sexuella ändamål.10  

 

Många olika icke-statliga organisationer (NGO) och internationella organ så som FN och 

Europeiska Unionen (EU) försöker ständigt förhindra människohandeln med hjälp av en 

varaktig implementering av nya konventioner, överenskommelser samt direktiv om nya 

åtgärder och statliga förpliktelser. Men den fortsatta bristen på det internationella samarbetet 

försvårar förhindrandet av gränsöverskridande brottslighet och däribland människohandeln. I 

tilläggsprotokoll nummer 22 till FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad 

brottslighet, även kallad Palermoprotokollet, så definieras människohandel i artikel 3(a) som 

att med hot om våld eller användning av våld samt olika missbruk med tvång av utsatta 

personer utnyttja dem i ett syfte till sexuellt utnyttjande, tvingad prostitution, utnyttjande av 

tvångsarbete, slaveri samt avlägsnande av organ. Även rekrytering, transportering, överföring, 

hysande och mottagande av personer anses ingå i brottet människohandel.11  

 

Beskrivningen av brottet i artikel 3(a) framhäver även vem det är som är förövaren. Eftersom 

brottet är transnationellt organiserad brottslighet så består brottshandlingen av olika 

beståndsdelar. Dessa beståndsdelar kan bland annat vara transporteringen och då bör även 

personen som transporterar de utsatta offren vara en förövare. Sedan finns det även högt 

uppsatta personer som bland annat poliser som kan erkännas som förövare genom att bli 

mutade och på så sätt hjälper människosmugglingshandlare att expandera människohandeln. 

Som tidigare nämnts så begås den transnationella organiserade brottsligheten på både det 

nationella och internationella planet inklusive, men inte begränsat till, internationella 

säkerheten, stabilitet på den finansiella marknaden, mänskliga rättigheter, immigration, 

korruption och specifika brottsrelaterade problem så som drogmissbruk. Det transnationella 

brottet tar ingen hänsyn till stater och dess suveränitet utan förövarna agerar som att 

marknaden rör sig på ett icke-statligt plan. Människohandeln ökar i takt med globaliseringen 

                                                 
10 United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended principles and guidelines on human 

rights and human trafficking , 2010,  s.17. 

11Palermoprotokoll nummer 22, Artikel 3(a), s.2-3.  
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och produkten som säljs vilket är människor drar in stora summor pengar till den organiserade 

brottsligheten.12   

 

Kara Siddharth menar att handeln med människor i syfte till sexuell exploatering är mer 

lönsamt än handeln med till exempel narkotika eftersom en sexslav kan säljas upp till 10, 15 

eller 20 gånger om dagen. Han associerar en sexslav med brutalitet då handlingarna som 

begås mot kvinnan eller barnet som hålls till slav är våldsamma perversa handlingar där slag, 

brutna ben och svält ingår. Han anser att det sker ett mänskligt rättighetsbrott gentemot 

människorna som hålls i slaveri då de får leva under tortyrliknande levnadsförhållanden. 

Miljontals barn och kvinnor lever i slavliknande förhållanden på grund av att de har 

kidnappats, lurats, förförts eller blivit sålda av sina familjer. Förövarna använder sig med 

hjälp av hot om att offret är skyldig att betala av en skuld gentemot förövaren och om inte så 

sker så kommer förövarna med hjälp av våld skada offrets familj.13 Det finns många olika 

tillvägagångssätt för förövarna att hålla kvar och tvinga offret till att bli en sexslav. Med hjälp 

av hot och våld om att skada offret och dess närastående skapas en genuin rädsla och offret 

blir maktlös i situationen om sitt eget liv och frihet.   

  

2.1 Europeiska överenskommelser och direktiv 
Europarådet (COE) består av 47 medlemsländer och år 1950 så antogs det viktigaste traktatet 

i världen av europarådet vilket var konventionen om de mänskliga rättigheterna (ECHR). 

ECHR är en av världens mest framgångsrika konventioner eftersom den behandlar varje 

individs mänskliga rättigheter men den nämner inte problemet med människohandel. I 

konventionen diskuteras det enbart om slaveri och tvångsarbete och den hänvisar till 

konventionen om de civila och politiska rättigheterna (ICCPR:s) artikel 8 om slaveri. Därför 

har varken konventionen ECHR eller ICCPR någon större funktion när det gäller att förhindra 

människohandeln och åtgärder för människohandels offer.14  

 

Den 7 december år 2000 så undertecknades Palermoprotokollet och ratificerads av FN:s 

generalsekreterare den 17 juli 2004. Palermoprotokollet är ett tilläggsprotokoll som är ett 

komplement till FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet. Protokollet 

riktar sig mer till kvinnor och barn eftersom de anses vara majoriteten av de utsatta och 

grundades i syfte till att förebygga, bekämpa och bestraffa inom området människohandel. 

För att kunna uppnå syftet så diskuteras bland annat definitionen om människohandel i 

protokollet. Några punkter som även diskuteras för att kunna uppnå syftet är 

kriminaliseringen som varje part bör vidta i till exempel lagstiftningen och förebyggande, 

samarbete samt andra åtgärder för staters agerande. Ett sådant agerande är bland annat 

                                                 
12 Papanicolaou, Georgios, Transnational policing and sex trafficking in southeast Europe: policing the 

imperialist chain , 2011, s.48. 

13Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s. X.  

14Scarpa, Silvia, (2008). Trafficking in human beings: modern slavery, s,137-38.  
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informationsutbyte och att åtgärder vid gränser bör vidtas. De punkter som tas upp för offren 

är skydd och bistånd, rättslig ställning och återvändande till hemland.15  

 

Till skillnad från ECHR så är COE:s konvention om aktiva åtgärder mot människohandel 

(trafficking konventionen) den mest aktiva konventionen i fråga om människohandel i Europa 

idag. Detta beror på att den specifikt arbetar med åtgärder och förhindranden av denna 

brottsliga handling. Europeiska trafficking konventionen trädde i kraft den 1 februari 2008 

och innan dess så var ECHR den mest aktiva konventionen mot förebyggande av 

människohandel. I artikel 1(b) framställs trafficking konventionens åtgärder ” to protect the 

human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive framework for the 

protection and assistance of victims and witnesses, while guaranteeing gender equality, as 

well as to ensure effective investigation and prosecution;”.16 Konventionen diskuterar åtgärder 

för förhindrandet av människohandel och ger riktlinjer till medlemsländer över vad de bör ta 

till för åtgärder och agerande. Eftersom konventionen enbart aktivt arbetar med frågor kring 

människohandeln så anses konventionen om aktiva åtgärder mot människohandel som stora 

framsteg för det internationella samarbetet.17  

 

Människohandeln är ett extremt fenomen som är väldigt svårt att förhindra eftersom brottet 

består av olika beståndsdelar. Det betyder även att åtgärderna för att förhindra brottet måste 

ske i olika beståndsdelar och därför så täcker människohandelskonventionen ett flertal olika 

områden. Konventionens definition om åtgärder i artikel 1(b) är byggt på ett sådant sätt för att 

ha möjligheten att täcka flera olika beståndsdelar av brottet. Konventionen diskuterar ett 

flertal täckande åtgärder som bland annat skydd för offrens mänskliga rättigheter och att 

förespråka det internationella samarbetet för att på så sätt kunna förebygga att brottet sker.18 

Det innebär att fler aktörer måste bli delaktiga i processen om att förhindra människohandeln 

eftersom åtgärderna måste täcka fler beståndsdelar av brottet. De internationella 

överenskommelserna måste skärpa samarbete mellan stater för att få ett fungerande samarbete 

utfört av olika aktörer inom olika områden så som till exempel gränsbevakning, polis, domstol 

med mera.  

 

Det finns även andra konventioner än trafficking konventionen som behandlar frågan om 

människohandel vilket är bland annat konventionen om avskaffandet av all slags 

diskriminering av kvinnor (CEDAW) och konventionen om barns rättigheter 

(barnkonventionen). De är den mest specifika konventionerna för de mest sårbara grupperna 

för människohandel och den behandlar frågan om människohandel enbart för den enskilda 

gruppen som konventionen hänvisar till. Konventionerna har i betydelsen till människohandel 

en viktig roll eftersom de fungerar som ett skydd för de mest sårbara och utsatta gruppernas 

                                                 
15 Palermoprotokoll nummer 22, s, 1-9.  

16Europarådets konvention om aktiva åtgärder mot människohandel, artikel 1(b).  
17 United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended principles and guidelines on human 

rights and human trafficking , 2010,  s, 19.  

18Scarpa, Silvia, (2008). Trafficking in human beings: modern slavery, s,163. 



  

 

 

12 

mänskliga rättigheter. Konventionerna strävar även efter icke-diskriminering mot kvinnor och 

barn vilket förekommer i stor utsträckning under människohandelsbrottets utövande.19  

 

Europas brottsbekämpar myndighet Europol har i uppgift att skydda Europa mot internationell 

brottslighet och terrorism. Europol arbetar med bland annat att bekämpa människohandeln 

och arbete görs i ett samarbete mellan myndigheten och EU:s medlemsstater.20 Myndigheten 

rapporterar bland annat om det samarbete som görs och vilka framsteg som verkställs. För att 

göra framsteg av förhindrandet och bekämpandet av människohandeln så krävs det ett bredare 

fällt med förebyggande åtgärder och support för offer och inte enbart brottsbekämpning.21 De 

europeiska organisationer och aktörer som samarbetar för ett förhindrande av människohandel 

i Europa är den europeiska polisakademin, europeiska kontoret för asylfrågor, europeiska 

jämställdhetsinstitutet, Europol, Eurojust, Europeiska Unionens byrå för grundläggande 

rättigheter och Frontex.22 Det är ett oerhört viktigt samarbete då de bland annat delar 

informationsutbyte om den transnationella organiserade brottsligheten.  

 

Organisationen Group of Experts on Actions Against Trafficking in Human Beings (GRETA) 

arbetar aktivt med att monitorera implementering av Europarådets konvention om aktiva 

åtgärder mot människohandel i Europarådets medlemsstater. Syftet med organisationens 

övervakning av medlemsländers implementering av trafficking konventionen grundar sig i att 

inget medlemsland ska bryta konventionens artiklar och framställandet av nya protokoll och 

direktiv. Organisationen består av ett minimum av 10 medlemsländer och ett maximum av 15 

som väljs enligt artikel 36 i trafficking konventionen. Medlemsrepresentanterna väljs utifrån 

ett könsfördelat perspektiv, då man vill främja jämlikhet. Medlemmarna består av olika 

representanter som är experter inom arbeten som behandlar aktuella frågor kring 

människohandel och mänskliga rättigheter.23 GRETA är en väldigt viktig övervaknings 

mekanism i frågan om människohandel eftersom brottet är gränsöverskridande och sker över 

världs gränser. 

 

Den 5e april år 2011 så anordnades ett möte mellan COE och EP för att diskutera och 

framställa ett nytt trafficking direktiv för aktiva åtgärder mot människohandel och för 

skyddandet av utsatta offer samt skyddet av offrens mänskliga rättigheter. Direktivet är 

specifikt eftersom det uppmärksammar alla former av trafficking och inte enbart sexuell 

exploatering. Direktivet diskuterar åtgärder för all form av människohandel vilket även 

inkluderar tvångsarbete och avlägsnande av organ.  Det nya direktivet behandlar de nyaste 

perspektiven av människohandel och i form av ett antal punkter och artiklar så förväntas 

medlemsstater i COE, som direktivet riktar sig till, att tillsammans i ett samarbete lyckas 

                                                 
19United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended principles and guidelines on human 

rights and human trafficking , 2010,  s, 29.  

20 Se <https://www.europol.europa.eu/content/page/about-europol-17>, Senast besökt 3 januari 2012.  

21Europol rapport 1 September 2011, s,3.  

22 Se <http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/2011/20-10-2011.htm>, Senast besökt 4 januari 2011. 

23Europarådets konvention om aktiva åtgärder mot människohandel, artikel 36 och 38.  

https://www.europol.europa.eu/content/page/about-europol-17
http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/2011/20-10-2011.htm
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förhindra det gränsöverskridande brott mot mänskligheten som begås. Direktivet framställer 

människohandel som ett seriöst och mycket grovt brott som ofta sker med organiserad 

brottslighet och anses vara en kränkning mot avtalet av de fundamentala rättigheterna av 

Europeiska unionen. GRETA är det europeiska organet som övervakar att direktivet följs av 

de medlemsländer som har skrivit under avtalet om de nya åtgärderna och organisationens 

uppgift är övervaka så att avtalet inte bryts.24  

 

Ett problem som uppstår kring det internationella samarbetet är de olika definitionerna kring 

sex och prostitution som skapar en olik bild av hur långt sexuella tjänster och köp får 

användas. I Danmark är till exempel strippklubbar lagligt men prostitution förbjudet men det 

förekommer trots allt. Danmark är ett utav de medlemsländer till COE:s trafficking 

konvention som inte har ratificerat och implementerat det nya direktivet och tänker inte följa 

åtgärderna för förhindrandet av människohandel och offrens mänskliga rättigheter.25 Ett 

ifrågasättande kan hävdas om den danska staten har vetskapen om prostitutionens pengavärde 

och om den gynnar den danska nationen. Genom att stater har olika definitioner kring och tar 

olika ställningstaganden kring begreppet människohandel så skapas det en försvårad situation 

av det internationella samarbetet.  

 

Syftet med dessa överenskommelser och direktiv är att stärka det internationella samarbetet 

för att kunna förhindra människohandeln och kunna åtgärda offrens utsatthet och även stärka 

deras mänskliga rättigheter. Men det har tidigare påvisats att detta internationella samarbete 

inte aktivt har fungerat eftersom handeln ökar i takt med globaliseringen och är idag en av 

världens största handel. För att skärpa det internationella samarbetet ytterligare så har COE 

och EP framställt det nya trafficking direktivet i syfte att med ett skärpt samarbete förhindra 

och åtgärda människohandeln och dess offer. Eftersom det tidigare har påvisats att åtgärder av 

förhindrandet av människohandeln inte fungerar eftersom brottet hela tiden tar nya former så 

ligger det nu ett hopp hos internationella aktörer att det nya direktivet ska kunna lösa de 

problem som existerar med de nya åtgärderna.  

 

2.2 Människohandelns offer 
Enligt International labour organization (ILO) så uppskattas det idag vara 12,3 miljoner 

människor som lever i slaveri och är tvingade till olika former av arbete. Många kvinnor och 

flickor tvingas in i sexuell exploatering och många män och pojkar tvingas arbeta som till 

exempel tiggare eller barnsoldater.26 I slutet av 2006 så uppskattades det vara omkring 1,2 

miljoner människor som sexuellt exploateras.27 FN hänvisar att människohandel är den tredje 

                                                 
24Direktiv 2011/36/EU, s, 1.  

25Direktiv 2011/36/EU, s, 6. 

26Se < http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>, Senast besökt 19 december 2011.  

27Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s. 221. 

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
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största organiserade brottsligheten i världen idag och det uppskattas att omkring 1,2 miljoner 

barn varje år utsätts för handeln. Det är enligt FN väldigt svårt att få en statistisk bild på hur 

stort antalet offer brottet omfattar eftersom det existerar ett stort mörkertal. Detta strider mot 

barnkonvention då bland annat artikel 34 ”Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella 

övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi” är en utav många artiklar som 

bryts i syfte att tjäna pengar. Barnen är en stor andel av de offer som utsätts för brottet och det 

beror på att de är mer sårbara och blir därför mer lättåtkomliga.28   

 

Människohandels offer är oftast ursprungligen från fattiga förhållanden det vill säga från 

tredje världen länder och utvecklingsländer. Som Siddharth tar upp i sin teori så blir 

människor som är ekonomiskt ruinerade mer sårbara och naiva i hopp och tron om ett bättre 

liv vilket leder dem rakt in i armarna på människohandeln. Fattigdom försvårar situationen för 

utbildandet av mänskliga rättigheter och även utbildandet av till exempel människohandel 

eftersom det väsentligaste för människor som lever i fattigdom är att överleva för dagen. Barn 

anses oftast vara ett lättare offer för människohandeln och det kan bero på ett flertal olika 

grunder. En grund till att barnet blir mer utsatt kan bero på att barnet aldrig blivit sedd och 

uppmärksammade av en vuxen tidigare i sitt liv och kan därför ha större chans att bli mer 

utsatt för manipulation då barnet känner tillförlit gentemot den vuxna.  

 

Enligt det nya direktivet från 2011 så menas det att offren bör skiljas åt beroende på 

sårbarheten hos dem. Direktivet anser bland annat att barn är mer sårbara är vuxna och har 

därför större risk att utsättas för handeln. I punkt 12 så hänvisar direktivet till hur sårbarheten 

hos offren bör påverka brottshandlingen och utöver barn så definieras sårbarhet även som 

kön, graviditet, hälsa och funktionshinder. Människohandelsbrott som har begåtts mot de 

sårbara offren menas enligt direktivet straffas hårdare eftersom de sårbara offren anses vara 

mer utsatta och svagare. Även om brottet har skett med våldshandlingar så som tortyr, 

våldtäkt eller psykologiska eller fysiska skador som har skadat offren så har betydelsen av 

vilken grupp offer man tillhör ingen betydelse eftersom brottet bedöms som mer allvarligt.29  

 

En statistisk åtskiljning av offren förenklar bilden av offrens situation i människohandeln 

genom att till exempel skilja på barn och vuxna och påstå att vissa är mer sårbara än andra. 

Den skillnad som kan påpekas mellan vuxna och barn är att barnen upplever de sexuella 

övergreppen som något naturligt eftersom de blir tillsagda redan från början av förövarna att 

alla barn blir behandlade på samma sätt. Det är inte ovanligt att de barn som blivit utsatta 

arbetar med att värva och sälja barn när de vuxit upp eftersom det är deras verklighetsbild. 

Men till skillnad från den statistiska åtskillnaden av offer och offer så är verkligenheten 

annorlunda då alla offer befinner sig i samma situation och dessutom är beblandade vuxna 

och barn.30 Även om denna teori om sårbarhet stämmer beroende på skillnaden mellan ett 

                                                 
28 Se <http://unicef.se/fakta/handel-med-barn>, Senast besökt 19 december 2011.  

29Direktiv 2011/36/EU, s, 3.  

30 Cacho, Lydia, Maktens slavar, 2011, s.320. 

http://unicef.se/fakta/handel-med-barn
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barn och en vuxen så skapas det en förvirring kring definitionen om vilket offer som är 

sårbart. Detta beror på att ett barn som växer upp i människohandel blir till slut vuxen och 

anses automatiskt inte längre sårbar.  

 

Det går att diskutera att barn är mer sårbara innan brottet har skett eftersom de är mer naiva 

och tillförlitliga gentemot människor som lurar dem. Barnen saknar instinkten och vetskapen 

om att något hemskt är på väg att hända men oavsett om de inser att något dåligt håller på att 

ske så kan de inte förändra situationen. Men när brottet väl sker så är offren jämlika i 

slaveriet. Det görs inga åtskillnader på offer och offer av människohandlarna eftersom de 

enbart ser människorna som en handelsprodukt som ska säljas och användas. Förövarna ser 

pengarna som kan framställas av produkterna genom att sälja sexslaven flera gånger om 

dagen och därför görs ingen åtskillnad på barn och vuxna, utan de säljs lika många gånger. 

Till skillnad från det statistiska så görs det i verkligheten ingen diskriminering bland de 

anställda sexslavarna och man skulle tragiskt kunna säga att ”jämlikheten” flödar inom 

människohandelsbranschen.   

2.3 Offrens mänskliga rättigheter 
Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna så hänvisas det i artikel 1 att ”alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 

samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.31 Betydelsen av att begå 

gränsöverskridande brottslighet så som människohandel innebär att brottet bryter mot den 

viktigaste och mest grundläggande artikel i UNHR, vilket är citatet ovan. Artikeln bryts 

genom att förövarna tvingar offren till vissa handlingar som till exempel sexuellt umgänge 

och på så sätt berövar dem deras frihet. Offrens lika värde och rättigheter kränks eftersom 

förövarna behandlar dem på ett diskriminerande sätt med inhumana handlingar. Förövarna ser 

sig själva som mer hög prioriterat till sina mänskliga rättigheter än vad de anser att offret är 

berättigat till. Ett ifrågasättande växer kring att alla människor är berättigade förnuft och 

samvete då många människor inte handlar gentemot varandra i en anda av gemenskap. 

Människohandel är idag en utav världens största illegala handel vilket bevisar att människor 

är mer giriga efter materiella ting än att se det faktiska värdet i sina medmänniskor.  

 

Barnkonventionen och CEDAW är två konventioner som ska skydda kvinnors och barns 

mänskliga rättigheter och även uppmärksamma att de inte diskrimineras. Men dessa två 

konventioner behandlar oftast frågor som rör sig på ett nationellt plan med nationell 

jurisdiktion och domstolar medan trafficking konventionen behandlar transnationell 

gränsöverskridande brottslighet där det krävs ett internationellt samarbete. Därför har COE 

och EP framställt det nya trafficking direktivet i ett försök till att skärpa det internationella 

samarbetet för åtgärder om förhindrandet av människohandeln och människors mänskliga 

rättigheter. Direktivet behandlar frågan kring offrets mänskliga rättigheter både innan, under 

                                                 
31 FN:s konvention om mänskliga rättigheter, artikel 1.  
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och efter det att brottet har skett vilket ger en helhetsbild om vilket offer som är berättigat till 

vilket stöd.   

 

Det diskuteras ibland att grunden till att människohandeln existerar beror på ett könsrelaterat 

problem vilket menas skillnader mellan män och kvinnor. Det hänvisas att könsskillnader är 

ett problem som erhållits i decennier då kvinnan alltid har missgynnats av mannen. Detta har 

skapat en bild av kvinnan som en person som bör arbeta i den privata sfären så som i hemmet 

och inte i den offentliga sfären. I utvecklingsländer där det råder fattigdom så försvårar denna 

bild av kvinnan hennes livssituation eftersom kvinnan får svårare att hitta ett arbete utanför 

den privata sfären. Kvinnan blir den fattiga i fattigdomen och bilden av henne som ett offer 

för fattigdomen och förtryck från männen gör henne mer utsatt och sårbar för 

människohandeln än vad männen blir. Ojämlikhet mellan könen pågrund av diskriminering 

skapar problem av förhindrandet mot människohandel eftersom diskrimineringen lämnar 

lättare ut offer för exploateringen.32 

 

Det nya trafficking direktivet omfattar relevansen kring offrens mänskliga rättigheter men i 

hänsyn till vilket stadium offret befinner sig i processen. I punkt 18 så hänvisar direktivet att 

det är nödvändigt att offren ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter effektivt. För att kunna 

ha möjlighet för detta så förses offren med hjälp och support både innan, under och efter det 

straffrättsliga förfarandet. Medlemsstater har enligt denna punkt i direktivet en skyldighet att 

ge assistans och skydd för offren vilket innebär att de ska få tid för återhämtning samt hjälp 

till skydd från sina traffickers. I punkt 19 så anses offret ha rätt till juridisk rådgivning för att 

på så sätt få juridisk support om att till exempel söka ersättning för den skada de blivit utsatta 

för. Direktivet påstår att alla offer är berättigade dessa rättigheter oavsett om han eller hon är 

villig att agera som vittne i rättegång. Men en medlemsstat har ingen skyldighet att förse 

offret med assistans och support om offret inte är berättigat till uppehållsstillstånd, inte har på 

annat sätt en laglig vistelse i medlemslandet eller om offret har lämnat territoriet.33  

 

Organisationen Human Rights Watch uppmärksammade i tidigare trafficking direktiv att 

skyddet för offren var extremt vagt. Det ställdes krav på offren att de behövde vittna för att 

vara berättigade de skydd som myndigheten kunde erbjuda. När problemet 

uppmärksammades av organisationen så sattes fler åtgärder in i nya internationella 

överenskommelser och direktiv. De offer som inte var samarbetsvilliga med staten på det 

territoriet han eller hon befann sig på samt de offer som inte hade relevant information eller 

inte kunde föras in på förhör på det territoriet personen befann sig på skulle ha samma skydd 

som för vittnen.34 Idag så är enligt det nya trafficking direktivet från 2011 alla offer berättigad 

skydd av den myndighet eller stat som personen har förbindelser med. Men om offret lämnar 

den medlemsstat till COE:s trafficking konvention som han eller hon får skydd i så har den 

                                                 
32 Papanicolaou, Georgios, Transnational policing and sex trafficking in southeast Europe: policing the 

imperialist chain , 2011, s, 138-9. 

33Direktiv 2011/36/EU, s, 3-4.  

34 Scarpa, Silvia, (2008). Trafficking in human beings: modern slavery, s, 192. 
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staten eller myndigheten inget ansvar längre att skydda den utsatta ett sådant exempel kan 

vara om den utsatta åker hem till sitt ursprungsland.35   

 

Många människor som utsatts för människohandeln har varken ett uppehållsstillstånd eller 

befinner sig lagligt på ett lands territorium om det inte är i det egna hemlandet personen har 

exploaterats. Därför så skapar punkt 18 i direktivet problem för de internationella åtagandena 

om att skydda offrens mänskliga rättigheter eftersom medlemsstaterna inte är legitimerade till 

att ta ett ansvar för personer som utsatts för människohandel på deras territorium. Problemet 

att en stat inte har möjlighet att ge offret de rättigheter till skydd, assistans och support kan 

beror på statens ekonomiska situation som gör att de inte har möjlighet att hjälpa en icke-

medborgare. Det kan även röra sig om att stater vill bli av med problemet så fort som möjligt 

eftersom människohandeln har stark koppling till narkotika och vapen handeln som kan skada 

nationen. En ukrainsk flicka skadar inte nationen genom att sitta inlåst i en lägenhet i en förort 

medans vapen och narkotika som oftast smugglas in i landet i samband med denna flicka 

skadar den rika nationens medborgare.36  

 

Syftet med konventioner och direktiv är att skydda utsatta gruppers mänskliga rättigheter men 

även om dokumenten hänvisar till att alla är berättigade mänskliga rättigheter så kränks dem 

oavsett. Svårigheterna med att förhindra att människors mänskliga rättigheter kränks skapas 

av att människor har olika synsätt och definitioner på vem som är berättigad vilka rättigheter. 

Människohandels förövare anser till exempel inte att de kvinnor och barn som utsätts för 

sexuell exploatering är berättigade några mänskliga rättigheter över huvudtaget eftersom de 

inte anses ha något förnuft eller någon mänsklighet. Men när stater undertecknar traktat så 

som konventioner, protokoll eller förbund så skapas det en överenskommelse om en 

förbindelse mellan staterna. När traktatet är undertecknat så kan stater med hjälp av ett 

internationellt samarbete ta ett ansvar gentemot sina medborgare och försöka förhindra de 

mänskliga rättighetskränkningar som sker.37  

 

 

                                                 
35 Direktiv 2011/36/EU, s,4. 

36Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s, 39.   

37 United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended principles and guidelines on human 

rights and human trafficking , 2010,  s.18. 
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3 Analys 

3.1 Åtgärder 
Det nya trafficking direktivet från 2011 diskuterar i punkt 23 om barn som utsatts för 

människohandel och att det krävs specifika åtgärder för deras situation eftersom de befinner 

sig i en extrem sårbarhet. En sådan specifik åtgärd som direktivet hänvisar till är att det utsatta 

barnet ska få en passande övervakare eller representant i hänseende till barnets bästa. Denna 

övervakare eller representant ska finna hållbara lösningar för det ensamkommande barnet på 

snarast möjliga tid i åtanke till enskilda specifika situationer. Den enskilda specifika 

situationen berör offrets sårbarhet i ställning till brottet och behöver därför behandlas mer 

varsamt. En sådan varaktig lösning anser direktivet vara att barnet blir tillbakaskickat till sitt 

ursprungsland med rättigheter att få internationellt eller nationellt skydd.38 

 

Svårigheterna med denna åtgärd är frågan om det anses vara barnets bästa med ett tillbaka 

skickande till ursprungslandet. De problemen som uppstår är att de flesta av 

människohandelns offer kommer från tredjevärlden och fattiga levnadsvillkor. Risken för att 

offret blir re-traffickerat om personen blir hemskickad igen är väldigt stor eftersom 

omständigheterna visar på detta. Orsakerna till att offren redan från början hamnar i slaveri 

beror på en levnadsstandard i fattigdom och en tro på ett löfte om ett välbetalt arbete. Denna 

tro gör att föräldrar eller släktingar säljer sina barn för att få en summa pengar som räcker i 

några veckor. Eftersom det tidigare har påpekats att skyddet av offren har utnyttjats och 

behandlats dåligt av de internationella aktörerna så finns det en svår trovärdighet att punkt 23 

i direktivet ska förbättra skyddet för offren.   

 

Enligt Siddharths teori om slavhandel och slavar så är det störst risk för re-trafficking av 

personer som redan utsatts som rymmer eller blir frisläppta på grund av att de har betalat av 

sin ”skuld”. Offren återvänder till sina hemländer där de återigen faller offer för 

människohandeln eftersom de återvänder till samma levnadsmönster som tidigare, vilket 

innebär fattigdom. Människohandelns offer kan råka ut för re-trafficking ett flertal gånger 

eftersom de utsatta offren återfår sin sårbara plats i världen på grund av fattigdomen och den 

tidigare levnadssituationen.39 Alla offer har inte möjlighet att återvända hem efter att ha 

exploaterats sexuellt beroende på kultur, värderingar och normer från familjer och samhället. 

Det kan vara avgörande för kvinnan om hon får återvända hem igen eftersom det har en stor 

betydelse för många kulturer och religioner i utvecklingsländer att en kvinna måste vara ren. 

Om kvinnan inte anses vara ren så har hon fördärvat familjens värde och hon blir utstött från 

samhället. Hon hamnar därför i en ekonomisk svårighet som gör henne sårbar och utsätter 

henne återigen för sexuell exploatering. 

                                                 
38Direktiv 2011/36/EU, s, 4.  

39Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s 16. 
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Enligt punkt 14 i det nya trafficking direktivet från 2011 så bör åtgärder som att ge skydd till 

offer som tvingats bryta nationell lagstiftning genom att ha tvingats in på ett annat lands 

territorium. Offren kan anses ha brutit mot lagstiftning som behandlar illegalt arbete eller 

vistelse utan visum och passidentifikationer.40 Tidigare så har det uppstått problem kring 

frågan om offren har brutit den nationella jurisdiktionen genom att blivit tvingad till att 

olagligt träda in i ett land. Det har även i tidigare fall påvisats att bland annat nationella 

aktörer som poliser, åklagare och psykologer har hotat offren med en anmälan på de lagar 

som han eller hon har brutit mot för att på så sätt få dem att vittna i rättegång mot 

människohandlarna. Denna punkt är viktig som åtgärd eftersom det ger offren ett 

internationellt skydd mot olika nationella jurisdiktion som de tvingas bryta mot.  

 

För att ha möjlighet att fälla en dom för människohandel så behövs det en vetskap från 

förövarens sida om att offret är utsatt.41 Bevisningen om uppsåtet är väldigt svårt att bevisa 

eftersom förövaren i fråga inte behöver tala sanning. Bevisningen är ett utav de största 

problemen med att lyckas döma den internationella organiserade brottsligheten eftersom 

möjligheten till att bevisa uppsåtet i vissa fall är omöjligt. Även att få offer att ställa upp som 

vittnen är extremt svårt då det tidigare har påvisats att skyddet för dessa vittnen inte har varit 

tillräckligt. Offren är rädda att vittna i en rättegång mot sina förövare eftersom förövarna har 

en speciell makt över offret genom att ha berövat offrets frihet. Det är extremt svårt att bryta 

brottskedjan eftersom personer som begår brottet människohandel ofta försvinner och det blir 

då svårt att bevisa uppsåtet. Men problemet ligger inte i bevisningen utan det ligger i 

kompetensen hos de aktörer som ska tolka bevisningen. Enligt Palermoprotokollet så hänvisas 

det i artikel 10(2) att rättsväsende myndigheter måste vara utbildade, vilket innebär att 

domstolar och åklagare bör ha kunskapen om människohandel och offren.42     

 

I punkt 17 i direktivet så behandlas frågan om att direktivet inte har villkor för bosättning för 

offren, det vill säga att medlemsstater inte har möjlighet att erbjuda skyddsboenden för offren. 

Enligt författaren Lydia Chaco så är det viktigt med åtgärder som skyddsboenden för offren 

eftersom många kvinnor och barn inte har möjligheten att återvända hem på grund av många 

olika orsaker. Konsekvenserna av att de inte har möjligheten att återvända kan leda till att de 

hamnar i människohandelns händer igen vilket inte är en lösning på förhindrandet av 

människohandeln. Skyddsboende för offren är en möjlighet att erbjuda en säker miljö och på 

så sätt kan offren dokumentera sina berättelser och även i vissa fall vittna. Utan en trygg och 

skyddad miljö så finns det ingen möjlighet att offret vittnar mot de personer som tagit ifrån 

henne sin frihet.43  

 

Ett viktigt åtagande för att det nya direktivet ska ha möjlighet att fungera är att GRETA aktivt 

monitorerar implementeringen av de nya åtgärder och har tillsyn att de följs. Utan 

                                                 
40 Direktiv 2011/36/EU, s, 3.  

41Direktiv 2011/36/EU, s, 5. 

42 Palermoprotokoll nummer 22, s, 8. 

43Cacho, Lydia, Maktens slavar, 2011, s. 327-9.  
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undertecknande från alla medlemsstater i COE så kommer inte människohandeln kunna 

stoppas eftersom alla stater måste aktivt samarbeta för att förhindra det gränsöverskridande 

brott. Om inte en stat skriver under så finns det en öppning för människohandeln att träda över 

denna stats gränser och fortsättandet av mänskliga rättighetskränkningar kommer att fortgå. 

Det internationella samarbetet är oerhört viktigt för att lyckas förhindra den transnationella 

organiserade brottslighet som expanderar i takt med globaliseringen. Därför är internationella 

organisationer som Eurojust och Europol viktiga för det internationella samarbetet. 

 

Enligt Siddharth så är lösningen på förhindrandet av människohandeln att reglera den 

ekonomiska globaliseringen eftersom pengar från handeln då kan kontrolleras.44 Det är en 

oerhört viktig åtgärd att arbeta i ett multidisciplinärt perspektiv för att kunna spåra var det 

brottsliga nätverkets pengatillgångar finns. Eftersom syftet med människohandeln är att tjäna 

extremt mycket pengar på människor som produkter så är det viktigt att spåra de tillgångar 

som handeln, i första hand, existerar för. Genom att med avlyssningar, spaningsfilmer och 

telefonlistor samt ett internationellt samarbete med informationsutbyte så bör den brottsliga 

verksamhetens pengatillgångar kunna spåras. Myndigheter bör frysa eller ta de pengar som 

människohandeln tjänar för att på så sätt stoppa branschens syfte och förhindra att handeln 

med människor fortsätter.         

 

COE och EP framställde det nya direktivet med åtgärder för förhindrandet av trafficking och 

skydd av offrens mänskliga rättigheter i syfte till att lyckas minska människohandeln. 

Eftersom handeln ökar så kommer det att ta tid innan man kan se en minskning på 

människohandeln och dess offer. Men med dessa nya åtgärder så bör det internationella 

samarbetet skärpas och de åtgärder som framställs och ställer krav på medlemsstaterna bör 

eftersträvas. Om det saknas ett internationellt samarbete och åtgärder som riktlinjer för detta 

samarbete så blir det omöjligt att förhindra människohandeln och att människor utsätts för 

ständigt grova människorätts kränkningar i samband med handeln och exploateringen.  

 

3.2 Staters ansvarstaganden 
Det nya trafficking direktivet från 2011 diskuterar bland annat medlemsstater till COE:s 

trafficking konventions ansvar till ett internationellt samarbete. Ett sådant ansvarsåtagande är 

att medlemsstater bör stärka policyn om åtgärder för människohandeln, exploateringen samt 

hindra att människor blir offer. Medlemsstater bör implementera ett könsperspektiv och en 

plan om barns rättigheter på ett nationellt plan för att på så sätt undervisa olika hjälpaktörer 

hur de ska bemöta offer. Ett nationellt monitorerings system bör implementeras i 

medlemsstater så att de kan övervaka förövarnas identiteter, samla in statistik, mäta resultat av 

anti människohandels åtgärder och regelbundet rapportera. En anti-trafficking samordnare bör 

                                                 
44 Siddharth, Kara, Sex trafficking: inside the business of modern slavery, 2009, s, 4. 
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få delta i den nationella monitorerings mekanism som ska överlämna objektiv, tillförlitlig, 

jämförbar och aktuell strategisk information till unionen och medlemsländerna.45  

 

Det har aldrig tidigare som idag existerat ett så högt intresse hos EU och medlemsstater att ta 

sitt ansvar för att förhindra och bekämpa människohandeln. Det är positiva steg framåt med 

det nya trafficking direktivet från 2011 då det hänvisar nya åtgärder för bekämpandet av 

människohandel och skyddet av offrens mänskliga rättigheter. Det visar ett intresse från EU 

att aktivt vilja förse människor med sina mänskliga rättigheter. Agendan om människohandeln 

har uppmärksammats i Europeiska stater eftersom intresset från EU har växt. Men eftersom 

människohandeln ökar så måste förhindrandet av brottet ha en långvarig lösning eftersom det 

kommer ta tid att bekämpa.46 

 

Enligt folkrätten så är det statens ansvar att förhindra att människor utsätts för trafficking, 

därför så anses staten vara de som brutit de utsattas mänskliga rättigheter genom att inte 

skydda dem mot brottshandlingen.47 FN:s konvention om transnationell organiserad 

brottslighet hänvisar till att alla medlemsstater bör vidta lagstiftningsåtgärder för att 

kriminalisera de handlingar som begås i människohandelsbrott för att på så sätt skydda sina 

medborgares mänskliga rättigheter. 48 Staters ansvarstagande för sina medborgare är oerhört 

viktigt eftersom staten bör upprätthålla att medborgarnas mänskliga rättigheter inte kränks. 

Problemet med människohandelns offer är att de oftast kommer från ett fattigt land med en 

icke fungerande stat som inte har möjligheten eller viljan att upprätthålla landets medborgares 

mänskliga rättigheter.  

 

En stat som inte har möjlighet eller viljan att ta sitt ansvar för sina medborgare uppstår 

vanligen i länder där fattigdom existerar. Utan en fungerande stat som tar hand om och 

skyddar de människor som lever i nationen så finns det ingen trygghet om att mänskliga 

rättighetskränkningar inte förekommer. I nationer där korruption existerar är det extremt 

vanligt att människohandel förekommer eftersom det blir lättare att muta högt uppsatta 

tjänstemän och lättare att undkomma att bli fasttagen. En icke fungerande stat öppnar portarna 

för korruption och mutsystemet låter människohandeln fortsätta. Det skapas en ond spiral av 

hemskheter och det är därför viktigt att stater fungerar och tar sitt fulla ansvar över sin nation 

och dess medborgare samt deras mänskliga rättigheter. Det problem som skapas av att stater 

inte fungerar eller inte tar sitt ansvar är att det inte finns någon möjlighet för ett internationellt 

samarbete. En icke fungerande stat är en utav grunderna till att människohandeln existerar 

eftersom staten inte upprätthåller medborgarnas mänskliga rättigheter så anses medborgarna 

inte vara berättigade till dem.  

                                                 
45Direktiv 2011/36/EU, s, 5-6.  

46Europol rapport 1 September 2011, s,14. 

47 United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended principles and guidelines on human 

rights and human trafficking , 2010,  s, 75.  

48 Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational organized 

Crime and the protocols thereto, 2004, s, 43. 
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4 Slutsats 

Prioriterar europeiska överenskommelser och direktiv förhindrandet av trafficking och 

skyddet av offrens mänskliga rättigheter? Ger benämningen modernt slaveri en deskriptiv bild 

av människohandel? 

 

4.1 Slutsats diskussion 
De positiva steg som har tagits av EU och medlemsstater är deras intresse av att aktivt ta till 

åtgärder för att förhindra och bekämpa människohandel. Men eftersom människohandel är ett 

transnationellt gränsöverskridande brott som består av ett flertal olika kriminella komponenter 

så blir det svårt för EU att förhindra brottet med kortsiktiga lösningar. Det kommer ta extremt 

lång tid att förhindra den sexuella exploateringen eftersom efterfrågan hela tiden ökar. Det 

internationella samarbetet mellan stater är grunden till att lyckas bekämpa människohandeln 

eftersom problemet existerar världen över. De europeiska överenskommelser och direktiv som 

diskuteras i uppsatsen prioriterar förhindrandet av människohandel och skyddet av offrens 

mänskliga rättigheter.  

 

Det nya trafficking direktivet från 2011 har en större fokus på offren och det diskuteras ett 

antal åtgärder som bör stärka offrens mänskliga rättigheter. Men somliga åtgärder diskuteras 

som kortsiktiga lösningar vilket inte i längden kommer förhindra och bekämpa den 

transnationella brottsligheten. En sådan kortsiktig lösning är till exempel hemskickandet av 

barn som fallit offer för människohandel och den sexuella exploateringen. Ett hemskickande 

av offren innebär enbart att den nationen som offren befunnit sig i och blivit sålt i slipper ta 

itu med problemet och slipper ta sitt ansvar. Det är en lättare lösning att skicka hem offren 

och låta deras egen stat som kanske inte har möjligheten eller viljan ta itu med problemet. 

Men eftersom det är en väldigt stor risk att offret hamnar i människohandeln igen genom att 

återvända hem så kommer offret tvingas tillbaka, i syfte till sexuell exploatering, till de rikare 

nationerna.  

 

En åtgärd som diskuteras i uppsatsen är regleringen av den ekonomiska globaliseringen för att 

förhindra den transnationella gränsöverskridande brottsligheten. Den brottsliga verksamheten 

grundar sig i att tjäna så mycket pengar som möjligt så om de internationella anti- trafficking 

organisationerna kunde frysa pengatillgångarna från människohandelns konton så skulle 

möjligheten finnas till att brottsligheten minskade. Med hjälp av informationsutbyte stater 

emellan så skulle det finnas möjlighet att spåra pengarna men även förövarna till brottet. Men 

utan det internationella samarbetet så skulle det inte fungera att kontrollera den ekonomiska 

globaliseringen.  
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Problemet med människohandeln handlar inte om bristen av kunskapen av mänskliga 

rättigheter hos de människor som faller offer för brottet. Det handlar om efterfrågan av 

kvinnor och barns kroppar. Deras kroppar ses som produkter av förövarna och oavsett om 

offren har vetskap och kunskap om deras mänskliga rättigheter så har de inte valmöjligheter 

att ta sig ur den situation de hamnat i. Den situation som offren befinner sig i när de har 

utsatts för människohandeln är slavliknande miljöer och inhumana bemötanden från förövarna 

och kunderna som köper deras kroppar. Brottet är en extremt grov kränkning för offrets 

mänskliga rättigheter eftersom offrets fria vilja till sin egen kropp inte påverkas av personens 

egna synpunkter och åsikter.  

 

Det är oerhört hjärtslitande att brottet människohandel överhuvudtaget existerar eftersom 

många kvinnor och barn behandlas på ett så inhumant sätt och bemötanden. Många människor 

lever i slavliknande förhållanden vilket gör att de anses vara mindra värda av vissa människor. 

Det skapas en ojämlik bild av människor som egentligen är berättigade samma mänskliga 

rättigheter enbart för att människor är eftertraktade som produkter som tjänar extremt stora 

summor pengar för illegal verksamhet. Den sexuella exploateringen är fruktansvärd och 

behöver uppmärksammas av alla och fordrar därför människor, nationella myndigheter och 

internationella aktörer som samarbetar med att sprida information om den transnationella 

organiserade brottsligheten.  

 

Europeiska överenskommelser och direktiv prioriterar förhindrandet av människohandel och 

skyddet av offrens mänskliga rättigheter men det internationella samarbetet är grunden till att 

kunna prioritera. Det blir svårare att prioritera förhindrandet av människohandeln och skyddet 

av offrens mänskliga rättigheter om inte alla medlemsstater är delaktiga och ratificerat de 

åtgärder som måste utföras. Så länge inte alla medlemsstater till COE:s trafficking konvention 

ratificerar det nya trafficking direktivet så kommer det bli svårare att förhindra 

människohandeln eftersom de länder som inte undertecknat direktivet öppnar dörrarna för 

verksamheten. Om inte stater kan vara eniga kring definitionen människohandel så går brottet 

inte att förhindra. Eftersom trafficking är ett så fruktansvärt brott så borde stater vilja 

ratificera de internationella överenskommelser och direktiv som stärker det internationella 

samarbetet. När stater inte undertecknar internationella dokument så prioriterar de inte 

nationens medborgare och deras mänskliga rättighteter.  

 

Men en mänsklig rättighet, en lag eller en åtgärd kan vara dokumenterat i internationell 

jurisdiktion som måste följas men om dokumenten inte eftersträvas och uppfylls så är det 

ingen mening med att ratificera och implementera internationella dokument. Om våra 

mänskliga rättigheter står nedskrivna för att följas och eftersträvas men kränks trots allt så 

förstörs våra mänskliga rättigheters värde och betydelse. Det är otroligt viktigt i frågan om 

människohandel att prioritera offers mänskliga rättigheter och se till att de får den support och 

assistans som de behöver. Stater måste börja förse sina medborgare med mänskliga rättigheter 

och även skydda dem så att de inte hamnar offer för människohandeln. Men om de skulle 

hamna i den situationen så behöver de utsatta fortfarande mänskliga rättigheter både under 
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och efter att de utsatts. Det är otroligt viktigt att de internationella överenskommelser och 

direktiv eftersträvar de åtgärder för offren som diskuteras eftersom de är extremt sårbara och 

är i behov av psykologisk support och assistans.  
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5 Material 

5.1 Redovisning av använt material 
För att kunna göra en undersökning om europeiska stater prioriterar överenskommelser och 

direktiv för förhindrandet av trafficking eller skyddet av mänskliga rättigheter så består det 

vetenskapliga materialet av olika aspekter av begreppet människohandel. Sekundärmaterialet 

till uppsatsen består av internationella överenskommelser och direktiv så som konventioner, 

protokoll och förbund men det består även av vetenskaplig litteratur som behandlar frågan om 

människohandel med koppling till transnationell policy, inuti verksamheten och modernt 

slaveri. För att kunna besvara frågeställningen så har jag använt en argumentationsanalytisk 

metod för att kunna diskutera den vetenskapliga litteraturen, de internationella 

överenskommelserna och det nya trafficking direktivets åtgärder och hänsyn till offrens 

mänskliga rättigheter. Det krävs en viss kritisk åskådning på den vetenskapliga litteraturen 

som jag har använt eftersom författarna tar vissa ställningstaganden till frågan om 

människohandel.    

 

Det primärmaterial som jag valt att använda är det nya trafficking direktivet från 2011 som är 

framställt av europarådet och europaparlamentet i ett försök att förhindra människohandeln. 

Direktivet hänvisar till olika åtgärder, åtaganden och även till offrets mänskliga rättigheter 

både innan, under och efter rättsprocessen. Jag har valt att välja ut ett antal åtgärder för att 

kritiskt analysera dessa och på så sätt få fram mitt ställningstagande i frågan om europeiska 

stater prioriterar förhindrandet av trafficking eller offrens mänskliga rättigheter. De åtgärder 

som jag valt att kritiskt undersöka är direktivets behandling om skyddet av offrens mänskliga 

rättigheter som bland annat skydd mot lagstiftning som de tvingats bryta genom att illegalt 

smugglats in på en nations territorium. Det diskuteras även om offrens rätt till juridisk 

rådgivning, frågan om möjlighet till skyddsboende och hemskickande av offren till deras 

ursprungsland. Direktivets fokus ligger på offren men det behandlar även vissa frågor som 

medlemsstater till trafficking konventionen bör åtgärda. En sådan åtgärd är att medlemsstater 

bör stärka policyn om åtgärder för människohandeln, exploateringen samt hindra att 

människor blir offer. 

 

För att besvara den andra delen av min frågeställning om benämningen modernt slaveri kan 

ge en deskriptiv bild av människohandel så har jag använt en vetenskaplig teori från Kara 

Siddharths bok Sex trafficking: inside the business of modern slavery. Hans teori är en 

beskrivning utifrån hans eget perspektiv om vad människohandel är, vilket han menar är 

slavhandel och slaveri. Den vetenskapliga litteraturen är uppbyggd på hans resa och forskning 

världen över där han har besökt olika former av bordeller och intervjuat offer för 

exploateringen. Med hans teori som utgångspunkt för att kunna besvara frågeställningen så 

har jag med hjälp av olika internationella konventioners, överenskommelsers och direktivs 

definitioner om vad begreppet människohandel är så har min fråga besvarats.   
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