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Inledning

Varje år förs en halv miljon kvinnor och barn in i EU för att utnyttjas i den allt mer
expanderande europeiska sexindustrin. Efterfrågan på nya offer till bordeller, gatuprostitution
och sexklubbar ökar för varje dag och människohandlarna tillgodoser detta behov. I världen
uppskattas denna moderna form av slavhandel omsätta över 50 miljarder kronor och drabba
flera miljoner människor varje år. Många av de ligor som vanligtvis handlar med knark och
vapen har nu i allt större utsträckning börjat handla med kvinnor och barn. Fördelarna med
människohandel är flera. Till skillnad från knark och vapen kan en kvinna säljas flera gånger,
risken att åka fast är mindre och straffen då man gör det lägre än för annan
gränsöverskridande brottslighet.

För att rekrytera nya offer utnyttjar människohandlarna den fattigdom och höga arbetslöshet
som kännetecknar många länder i Östra Europa och Ryssland. När framtidsutsikterna är dåliga
och möjligheterna till arbete i hemlandet är små är risken stor att man lockas av
människohandlarnas falska löften om välbetalda jobb i väst. Brist på jämställdhet och brist på
respekt för barns rättigheter är andra viktiga förutsättningar för handeln.

Människohandel och prostitution är intimt sammanlänkade. Om ingen var beredd att betala för
sexuella tjänster skulle heller inte människohandeln för sexuella ändamål finnas. Vi har i Sverige
genom vår sexköpslag tydligt tagit ställning mot prostitution. Vi anser att det är en mänsklig
rättighet att vara fri från sexuell exploatering. Tyvärr skiljer sig synen på prostitution mycket
mellan EU:s medlemsländer. Skiljelinjen går mellan de som vill legalisera prostitutionen och de
som vill bekämpa den. Mycket tack vare förbudet mot att köpa sex är Sverige ett av de länder
som drabbats minst när det gäller människohandel. Det är helt enkelt för svårt för
människohandlarna att etablera sin verksamhet här. Men på de lagliga bordellerna runt om i
Europa kommer majoriteten av de prostituerade från fattiga förhållanden i Europas utkanter. 

Människohandel är av sin natur gränsöverskridande och måste bekämpas genom samarbete
mellan länder. Vi svenska socialdemokrater har länge och aktivt kämpat mot sexslavhandeln. Vi
har gjort det i den svenska riksdagen, på ministermöten, i kommissionen och i
Europaparlamentet. I den här rapporten beskriver fem av oss, med egna ord, våra bidrag i
kampen mot handeln med kvinnor och barn. I sista kapitlet redovisar vi hur vi tänker fortsätta
vårt arbete för ett mer jämställt Europa. Ett Europa där ingen människa kan köpas eller säljas.

Anita Gradin      Inger Segelström      Margareta Winberg    
 

 Thomas Bodström Maj Britt Theorin



Anita Gradin, vår första svenska EU-kommissionär, var den som efter hårt arbete
lyckades få upp frågorna om människohandel på EU:s dagordning. Moståndet mot detta
var stort och kom från flera olika håll. Inom kommissionen var motargumentet att hon
saknade en legal bas medan flera av EU:s medlemsländer till och med hävdade att de
överhuvudtaget inte hade problem med människohandel. Ett annat stort hinder var och
är att många länder fortfarande vägrar att se kopplingen mellan människohandel och
prostitution. Men till sist, i november 1996, enades rådet och kommissionen och en
handlingsplan mot handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande antogs. 

Så kom slavhandeln med kvinnor på EU:s dagordning

Tänk er en ung kvinna i Polen, Tjeckien eller Slovakien. Den unga kvinnan är arbetslös. Hon kan
inte längre ligga sina föräldrar till last. De har inte heller jobbet kvar. Det ser inte ut att finnas
några öppningar för henne.

Då kommer det en landsman, välklädd och världsvan och berättar att han minsann kan ordna
ett jobb som servitris på en restaurang. I Holland eller i Belgien eller i Frankrike. Hon kommer
att tjäna mer på det än hon gjorde när hon hade arbete i sitt hemland. Han ska ta hand om
allt. Hon behöver bara skriva på ett papper så ska han fixa inresa, arbetstillstånd och allt som
behövs. Sedan börjar mardrömmen.

Hon reser med bil över gränsen till Tyskland. Mannen har nu tagit hand om hennes pass och
identitetshandlingar. Han kör henne till en adress, där två andra män väntar. Där blir hon
våldtagen av den ene mannen medan den andre fotograferar. Om hon inte gör som de säger
kommer de att sända fotona till hennes föräldrar. Utom sig av skam och förtvivlan finner hon
sig i att göra som de säger. Hon märker knappt att pengasedlar byter händer. Det sker för
övrigt en gång till, nämligen då hon kommit till det land där hon ska arbeta. Där finner hon sig
inlåst, utan identitetshandlingar. Och tvingad in i prostitution.

Om det här vore en enstaka historia skulle jag knappast berätta den. Men det är tyvärr ingen
engångsföreteelse. Varje dag köps och säljs flickor och kvinnor som handelsvaror mellan
länder också här i Europa. De har ofta hamnat i klorna på den organiserade brottsligheten,
som handlar med stulna bilar, knark, cigaretter och sprit. För dem är det fråga om att tjäna
pengar. Att smuggla knark är lönsamt men också mycket riskabelt. Att handla med sexslavar är
mycket lönsamt. Det är få som åker fast. Knark kan du bara sälja en gång medan sexslavar kan
säljas flera gånger om.

När jag började som EU-kommissionär beslöt jag mig för bekämpa denna förnedring av
kvinnor. Handel med kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande måste upp på EU: s dagordning.
Det visade sig lättare sagt än gjort. Motstånd visade sig på olika sätt. Jag hade ingen legal bas
blev ett vanligt motargument, som gärna används i kommissionen när man vill förhindra en
fråga att sättas på dagordningen Flera medlemsländer hävdade också vid ett expertmöte att
de överhuvudtaget inte hade något problem med sexhandel. Men IOM – den internationella
migrationsorganisationen – visade genom sina studier att det handlade om många tusen
kvinnor och flickor bara från Öst- och Centraleuropa.



Handlingsplan mot människohandel
Efter många om och men ställde kommissionen och ministerrådet i november 1996 upp på en
handlingsplan mot handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande. Frågan om prostitution fick
däremot ställas åt sidan för att en överenskommelse skulle vara möjlig.

Handlingsplanen följdes upp konkret både på europeisk nivå och i de enskilda
medlemsstaterna. Justitie- och inrikesministrarna enades om att slavhandel med kvinnor för
sexuellt utnyttjande skulle anses kriminellt och ett nytt brott införas i ländernas brottsbalkar.
De gav samtidigt klarsignal för det särskilda programmet STOP, som står för Stop Sexual
Trafficking in Persons och vänder sig till domare, poliser, åklagare, gränskontrollanter och
andra som kan komma i kontakt med dessa kvinnor. Likaså fick Europol utvidgat mandat och
uppdrag att bekämpa människohandel. En gång per år kan vi numera läsa den rapport om
slavhandeln som Europol ger ut på basis av rapporter från medlemsländerna. 1997 drog jag
igång ett program som döptes till DAPHNE för att ge frivilligorganisationerna möjlighet att
engagera sig med hjälp av projektpengar i denna vidriga verksamhet. Både STOP och
DAPHNE har förlängts, fått nya pengar och opererar alltså fortfarande. 

Den europeiska kvinnolobbyn – EWL – som ju är paraplyorganisation för 3000
kvinnoorganisationer från alla medlemsländerna har kunnat sätta upp ett observatorium om
våld mot kvinnor och därmed engagerat sig med massor av projekt. Jag deltar fortfarande i
EWL:s arbete genom en Think-tank. Frågan om sexslavhandel med kvinnor finns också på den
transatlantiska dagordningen genom gemensamma aktiviteter. De tio nya medlemsländerna
har under förhandlingarna om medlemskap engagerats i de olika aktiviteterna. Alla
medlemsländer har rekommenderats att  behandla sexhandeln i sina biståndsprogram genom
att behandla problemet som i huvudsak ett fattigdoms- och jämställdhetsproblem.

Kampen mot sexslavhandeln och våld mot kvinnor är idag väl fastlagd på EU:s politiska
dagordning. FN-konventionen med Palermoprotokollet har trätt i kraft, men tyvärr ratificerats
av alltför få medlemsländer. Fortfarande har vi alltså en lång väg att gå och handeln fortsätter i
stor omfattning. Vi saknar framför allt metoder att socialt ställa upp med t.ex.
återvändarprogram och liknande insatser för att kvinnorna skall kunna frigöra sig från
slavhandlarnas grepp. Inte minst behöver frivilligorganisationerna bättre stöd för att kunna
göra praktiska insatser. Men framförallt måste vi lyfta fram männens roll och diskutera deras
kvinnosyn.

Anita Gradin



Inger Segelström sitter i den svenska riksdagen och står överst på socialdemokraternas
lista till Europaparlamentet. Under sina åtta år som ordförande för de socialdemokratiska
kvinnorna lyckades Inger Segelström få partiet att ställa upp på en kriminalisering av
sexköpare, något som sedan ledde till att riksdagen tog samma beslut. Efter att lagen
infördes 1999 har stödet för lagstiftningen ökat för varje år och idag står över 80% av
svenskarna bakom den. Sexköpslagen har visat sig vara ett mycket effektivt redskap i
kampen mot människohandeln. Det är helt enkelt för svårt för människohandlarna att
etablera sin verksamhet här. Nu går kampen mot prostitution och människohandel vidare
och nu handlar det om att föra ut vår sexköpslag i Europa.

Socialdemokraterna skriver historia

När Socialdemokraterna på partikongressen 1997 tog beslutet att kriminalisera sexköp, det vill
säga efterfrågesidan av prostitutionen, skrev partiet inte bara svensk historia, vårt arbete har
också fått genomslag i resten av världen. 

Det var S-kvinnorna som efter hårt arbete i kommunerna, riksdagen och slutligen på den
socialdemokratiska partikongressen fick igenom förslaget att vi socialdemokrater inte kan
acceptera att män ska kunna köpa kvinnors kroppar för pengar. Frågan vi ofta fick och får är
varför vi inte valde att kriminalisera hela prostitutionen, inte bara handeln. Förklaringen är att
vi mycket tidigt insåg att om man kriminaliserade både köpare och säljare var det den
prostituerade det vill säga oftast kvinnan som var synlig och känd; det var henne som polisen
skulle ta och köparen skulle gå fri och handeln skulle kunna fortsätta. Vi öronmärkte pengar till
de polisdistrikt som visar att de bedriver verksamhet enligt våra intentioner. Vi krävde
redovisning eftersom vi oroades för att pengarna efter något år skulle försvinna i det allmänna
polisarbetet innan vi uppnått resultat och där är vi inte ännu.

Det första uppställda målet var att bekämpa gatuprostitutionen eftersom vi visste att det var
till gatan flest nya kvinnor kom. Vi visste också att det var i gatuprostitutionen som de
missbrukande och hemlösa kvinnorna fanns, de som prostituerade sig enbart för att kunna
köpa sitt knark varje dag året runt, ofta också till en drogmissbrukande pojkvän. 

De kunskaper vi hade kom från de olika Prostitutionsutredningar som gjorts och där var det
framför allt uppgiften om att ca 1/3 av prostitutionen var på gatan och ca 2/3 inomhus. Den
fördelningen har vi ingen anledning tro förändrats. Det som tillkommit sedan debatten på
1980- och 1990-talen är att vi fått Internet som idag exploderar inte bara i
prostitutionserbjudanden utan också i våldpornografi- och barnporrköp.

Värt att komma ihåg från omröstningen i riksdagen var att både moderater och folkpartiet
röstade emot vårt (s) förslag att kriminalisera sexhandeln. Några få, från Folkpartiets
kvinnoförbund, röstade med oss. Kristdemokraterna röstade också med oss men föreslog
sedan att de helst ville att hela prostitutionen skulle kriminaliseras. Moderaternas och
folkpartiets lösning var att de ville informera bort prostitutionen något kommunerna försökt
med i otaliga projekt. Resultaten var goda så länge projektet fortskred men så fort det
upphörde kom prostitutionen tillbaka varje gång.

Vår fokusering på gatuprostitutionen gav resultat. Nedgången av antal prostituerade har varit
stor och polisen har fortfarande full kontroll över situationen. Med Internet ändrade vi tillfälligt
vår fokusering till vad som händer i vår omvärld, det vill säga handeln med kvinnor och barn till
Sverige och resten av Europa.



Sverige i EU
Samtidigt som vi S-kvinnor drev igenom sexköpslagen i Sverige hade vi S-kvinnor i EU som
fortsatte kampen. Det var dels Sveriges första EU-kommissionär Anita Gradin som startade
projekt och ett globalt arbete mot människohandeln av kvinnor och barn. Maj-Britt Theorin
och olika jämställdhetsministrar drev frågan både i FN och EU. Vi S-kvinnor arbetade också
vidare med att få alla Socialdemokrater i världen att säga nej till människohandel och till slut
fick vi Socialistinternationalen att ställa sig bakom våra krav.

Nu i år 2004 går alla europeiska Socialdemokrater (ESP) till EU-parlamentsval på kampen mot
människohandeln. Vad vi däremot inte får stöd för hitintills är vår sexköpslag. Flera länder har
istället legaliserat sin prostitution. Men det finns också länder som överväger att följa vårt
exempel som till exempel Finland och Lettland. 

I de länder i Europa där prostitutionen är legal visar undersökningar att upp emot 90 % av de
prostituerade är utländska kvinnor och barn som importerats från världens fattiga länder till
prostitution i Europa och Sverige. Vårt arbete måste därför fortsätta inte bara i Sverige där
nästa uppdrag är inomhusprostitutionen och Internet utan också arbetet i EU och FN. Vi S-
kvinnor i Sverige har fått mycket respekt och beröm för vår kamp mot prostitutionen och nu är
uppdraget att också förändra synen på sexköpen i den nationella lagstiftningen i EU:s 25
länder. Vi S-kvinnor och Socialdemokrater tar på oss det uppdraget.

Inger Segelström



Margareta Winberg, vår tidigare jämställdhetsminister och vice statsminister, har
under lång tid varit drivande i arbetet mot prostitution och människohandel. Som
jämställdhetsminister gjorde hon våld mot kvinnor till ett prioriterat område något som
gett resultat inte bara i Sverige utan även influerat och påverkat länder runt om i hela
världen. Margareta Winberg tog bland annat initiativ till den mycket viktiga Nordisk-
Baltiska kampanjen mot människohandel och prostitution. Hon har också genomfört och
deltagit i otaliga konferenser och seminarier med syftet att få andra länder att se
prostitutionen och människohandeln ur ett feministiskt perspektiv.

Samarbete mot människohandeln

2001 ledde Sverige den europeiska unionen i ett halvår. Det var, även för en EU-motståndare
en spännande uppgift. Och arbetsam! I juni 2001 deltog jag som jämställdhetsminister på en
konferens i  Vilnius, en uppföljning av konferensen ”Women and democracy” som två år
tidigare hade gått av stapeln i Reykjavik med bl.a. Hillary Clinton som deltagare. I Vilnius låg
fokus mycket på prostitution och trafficking. Sverige var rikt företrätt och jag ledde den
svenska delegationen. I övrigt var det regeringstjänstemän/kvinnor, sakkunniga och några
duktiga poliser. När det var dags för avslutning och Sverige, som vanligt måste jag säga, hade
gjort bra ifrån sig med vår erfarenhet och lagstiftning så kände jag att det var läge för ett nytt
grepp. Intresset för oss var så stort att vi måste gå vidare. Vi kunde inte bara åka hem med
slutsatserna i handväska. - Jag föreslår att vi startar en Nordisk- Baltisk kampanj mot trafficking
och prostitution. En Regeringskamapanj! Det var aktivisten i mig som vaknade. Jag trodde nog
att de övriga ministrarna skulle, om inte protestera så åtminstone dra på svaret. Det blev
precis tvärtom! Alla nordiska och baltiska länders regeringar ställde sig bakom förslaget. Vi
skulle ta fight! Vi skulle kampanja!

Det skall villigt erkännas att jag hade inte förankrat detta mitt initiativ. Det föddes när jag såg
det nyvunna intresset för dessa frågor i andra länder, när jag förstod att här hade vi något att
vinna, en dittills svensk angelägenhet skulle kunna bli en regions. Ja, om vi skötte oss, kanske
ännu större. Jag var beredd på kritik hemma. Så här gjorde man inte. Man diskuterade internt i
regeringskansliet, man skrev papper och underhandsfrågade om det fanns stöd. Men mitt
grepp var ett annat. -Ja, jag gick längre än så. Jag lovade att Sverige skulle kunna hålla i
kampanjen. Vi skulle lägga några miljoner, direkt, utan långdragna beslutsvägar. Vi hade den
psykologiska och ideologiska ledningen, nu gällde det, tänkte jag att också ta kommandot i
praktiken. Så startade den Nordisk-Baltiska kampanjen mot trafficking och prostitution.

Onsdagen den 11 maj 2002 inleddes den svenska delen av kampanjen. Vi var på Solvalla! Jag
hade haft överläggningar med min tjeckiske kollega på jordbruksområdet. Han var
hästintresserad så jag föreslog middag på platsen Solvalla. Han var förtjust över valet.
Men vi visste samtidigt att där vann män pengar, pengar som de brukade på att köpa kvinnors
kroppar. Det försiggick en handel med ”saker” som var kvinnor och flickor. Min kollega visste
inte riktigt vad han applåderade när han hörde sin svenska kollega hålla tal, dela ut ett extra
pris till kusk, ägare och häst när det som döpts till Kvinnofridsloppet hade körts. Hästen som
vann var för övrigt ett sto. Men ägaren och kusken var män. -Fy fan vilket dåligt tal du höll,
skrek en man när han rusade förbi mig inne i vadhållningslokalen. ”Ingen lyssnade!” Nähä,
tänkte jag, men du vet att det var dåligt.

Nästa morgon när jag vaknade till P1:s morgonprogram hörde jag tre män som varit på
Solvalla kvällen innan. Man 1: Ja, jag skulle aldrig köpa en kvinna, jag tycker det var helt ok att
hon (MW,min komm) var här. Man 2: Ja jag skulle aldrig köpa sex men varför måste hon vara



där och prata, det var onödigt. Man 3: Jag fattar inte vad hon gjorde där! Det är självklart att
när kompisen och jag åker till Thailand, äter gott och dricker lite, ja då vill man ju ha sig en
kvinna. -Jaha, tänkte jag, efter en god middag; cigarr, konjak eller kvinna? Asch, jag tar kvinna.
Jag köper det. DET, saken tinget, grejen, kvinnan. Solvalla blev upptakten på en nästan tvåårig
upplysnings-, informations-  och utbildningstid i Sverige men också i andra länder i Norden och
i övriga världen.

Föga anade jag att mitt förslag från Vilnius skulle få sånt gensvar världen över. Gunilla Ekberg,
den dagliga ledarinnan för den samfällda nordisk-baltiska och den svenska delen av kampanjen
blev en resande övertygare. Jag själv tog så mycket av uppdragen jag kunde. Vi har nog
besökt alla EU:s gamla och nya länder. Vid ett tillfälle ville Ryssland att vi skulle komma. Det
var möte i Duman (deras riksdag). Jag kunde inte åka men Pär Nuder var där i ett annat
sammanhang. Han tog på sig uppdraget att tala om dessa kontroversiella frågor. Det
uppskattade mycket. Det ligger en viss poäng i att också regeringens män driver frågan. Själv
for jag till Washington, inbjuden av Colin Powell till en riktigt stor konferens med 600
deltagare. Jag tvekade, jag tycker hjärtligt illa om Bush´s kvinnosyn och politik. Men efter en
stunds fundering så åkte jag. Av sex talare var enbart två utländska och jag var en av dem. Jag
ångrar inte det. I mitt tal, som skulle beskriva den svenska synen på prostitution och trafficking
hade jag förstås stoppat in min kritik mot landets presidents åsikter om kvinnor reproduktiva
rättigheter. Nå, folk tålde detta och applåderade, de var ju väluppfostrade. Men talet blev
inledningen till ett samarbete på just prostitution och traffickingområdet mellan våra båda
länder. Under mina år i regeringen så har vi drivit igenom sexköpslagen. Den innebär att
köpare av sex begår en brottslig handling, medan däremot den prostituerade kvinnan inte
kriminaliseras. Denna världsunika lag har vi under dessa år försökt att exportera till andra
länder. Vi har gjort det därför att vi tror på lagen. Vi såg den som en lag med ett feministiskt
perspektiv. 

Kvinnohandeln som, inom EU innebär att över en halv miljon kvinnor och flickor säljs och köps i
EU varje år, är en handel vars omsättning närmar sig vapen- och knarkhandeln. Pengar är makt
och den makten är inte så lätt eller ofarlig att utmana. Under min tid som ansvarig för
jämställdhetsfrågorna har mäns våld mot kvinnor varit prioriterat område. Inget kan väl vara
viktigare än att bekämpa den maktutövning som ligger i detta och som är en direkt
konsekvens av ett patriarkalt samhälle. Mycket av detta viktiga arbete har varit nationellt och
måste fortsätta. 

Men vad EU måste ta tag i med kraft är den gränsöverskridande handeln med kvinnor och
flickor. Och grunden för denna handel är att det finns män som betraktar kvinnor och flickor
som SAKER. Därför måste ett ideologiskt fotarbete i världen fortsätta. Ideella organisationer,
parlament och regeringar måste fås att förstå att det finns ett otvetydigt samband mellan
trafficking och prostitution. Man måste inse att i den mänskliga värdigheten, i ett civiliserat
samhälle, i en demokratisk värld är vi alla lika. Vi har samma värde. Därför kan inte en grupp i
världen köpa en annan. Slavhandeln avskaffades i USA 1863 och i Brasilien 1888, dessa var de
sista staterna som officiellt gjorde upp med denna typ av människohandel. Trodde vi. Men det
var fel. En ny variant har uppstått och omfattningen växer. Denna situation kräver mobilisering!
Här kan EU spela en roll om EU så beslutar.

Margareta Winberg



Thomas Bodström, justitieminister och jurist, har under sin tid som minister varit med
och drivit igenom lagstiftning mot människohandel i Sverige och i EU. Han har också
medverkat till att skyddet för brottsoffren har stärkts och att utredningar och åtal mot
människohandlare inte skall vara beroende av en anmälan eller anklagelse från
brottsoffret. Härigenom har EU klart och tydligt markerat att bekämpande av
människohandel är en angelägenhet för hela samhället och inte bara en fråga för de
inblandade.

Människohandel- ett internationellt brott

När Sverige övertog staffetpinnen som ordförandeland för EU den 1 januari 2001 hade jag
varit justitieminister i mindre än fyra månader. Den fråga som redan från början engagerade
mig mest var frågan om människohandel. Jag hade en del kunskaper om problemen från min
tid som advokat. I och med ordförandeskapet öppnade sig nu en helt annan möjlighet för mig
att bekämpa denna grymma form av nutida slaveri. 

För att skaffa mig mer kunskap och få en egen blid av hur handeln med människor ser ut åkte
jag i inledningen av vårt ordförandeskap till Sarajevo. Att inget enskilt land ensam kan stoppa
handeln blev jag plågsamt medveten om under mitt besök där. Bosnien brottas fortfarande
med stora spänningar mellan olika etniska grupper. Men det finns ett område där samarbetet
fungerar exemplariskt. Det gäller brottsligheten. Den omfattande handeln med män, kvinnor
och barn är dessutom ofta kopplad till andra former av grov brottslighet så som droger och
handel med illegala vapen. Handelsvägarna är nästa alltid de samma liksom de nätverk av
kriminella som organiserar handeln. Problemen är därför i allra högsta grad
gränsöverskridande och mitt Sarajevobesök gjorde mig än mer beslutsam att driva frågan om
en gemensam överenskommelse om människohandel i EU.

Ett ordförandeskap som gav resultat
Väl hemma vid ordförandeklubban lyckades vi också nå en politisk överenskommelse
tillsammans med de andra medlemsstaterna om en kommande gemensam EU-lagstiftning mot
människohandel. Som grund för vår överenskommelse hade vi den konvention om
gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) som antogs av FN:s
generalförsamling i november 2000. Till konventionen finns det ett tilläggsprotokoll om
förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor. FN protokollet
utgjorde den gemensamma plattformen i arbetet mot människohandel i EU. Vi blev överens
om att handel med människor är straffbart vare sig det gäller arbetskrafts- eller sexuell
exploatering. Det gäller bland annat sådana fall där människohandlare genom vilseledande
eller utnyttjande av offrens utsatta situation rekryterar eller säljer kvinnor och barn för att de
sedan skall utnyttjas i prostitution. Vi blev också överens om att när människohandel har
förekommit skall det inte spela någon roll om offret därefter underkastar sig eller ”samtycker”
till exploateringen. 

Många av de kvinnor och barn som utsätts för människohandel kommer aldrig till vår
kännedom. Men när vi lyckas komma åt en kriminell liga gäller det att på alla sätt ge stöd åt de
trasiga människor som räddas. Därför enades vi i EU om särskilda åtgärder till stöd för
brottsoffer. Vi har gemensamt slagit fast den viktiga principen att utredningar och åtal inte
skall vara beroende av en anmälan eller anklagelse från brottsoffret. Härigenom markerar EU
klart och tydligt att bekämpande av människohandel är en angelägenhet för hela samhället
och inte bara en fråga för de inblandade. Den 19 juli 2002 antog EU:s ministerråd slutligen det
så kallade rambeslutet om åtgärder för att bekämpa människohandel. Ett rambeslut är



bindande när det gäller resultatet som ska uppnås men överlåter till länderna själva att
bestämma form och tillvägagångssätt. Det arbetet som vi initierat under det svenska
ordförandeskap var bara början. Och rambeslutets antagande var endast ett litet delmål. Men
det kändes ändå tillfredställande när vårt arbete faktiskt gav resultat. Även om det var då det
egentliga arbetet började i EU:s länder med förändringar av de nationella lagarna i enlighet
med beslutet och framför allt det stora arbetet med att tillämpa lagen.

Sverige går före
I Sverige hade vi redan gjort mycket i de här frågorna. Den 1 juli 2002 införde vi ett nytt brott -
–människohandel för sexuella ändamål– i brottsbalken. Brottet tar sikte på gränsöverskridande
handel med människor som syftar till att dessa ska exploateras i prostitution eller på annat sätt
utnyttjas för sexuella ändamål, till exempel i pornografiska sammanhang. I år har vi i Sverige
tagit ytterligare flera steg framåt i lagstiftningsarbetet mot människohandel.
Människohandelsbrottet ska utvidgas till att omfatta även handel som inte är
gränsöverskridande utan sker endast i Sverige. Brottet behöver alltså inte härledas till
ursprungslandet vilket gör det lättare att straffa förövarna. Utvidgningen av straffansvaret
kommer även att omfatta människohandel som syftar till exempel tvångsarbete eller
organhandel.

Den så kallade sexköpslagen som innebär ett förbud att köpa sexuella tjänster är också ett led
i arbetet med att bekämpa det som gör människohandeln så lönsam– nämligen föreställningen
att män har rätt att köpa sex. Om det inte fanns några köpare så skulle det inte heller finnas
någon handel med människor för sexuella ändamål. Förbudet mot köp av sexuella tjänster i vår
egen lagstiftning är därför en internationell förebild. Dessutom har regeringen öronmärkt 30
miljoner kronor under tre år till polisen i Sverige att bekämpa människohandel.

Utan EU?
Sedan min resa till Sarajevo för fyra år sedan har vi både i Sverige och inom EU kommit en bra
bit på väg när det gäller lagstiftningsarbetet mot människohandel. Ibland kan det kännas
frustrerande att vi inte nått längre. Därför måste vi hela tiden arbeta vidare. I och med EU:s
utvidgning har vi möjlighet till ett utökat samarbete mellan våra länder. Den lagstiftning som
redan är på plats kommer att bli aktuell också i de nya EU länderna. Den historiska dag då 15
länder blev 25 i EU slogs jag också av tanken – Vad hade vi gjort om vi inte varit med i EU?
Skulle en anmälan om människohandel då bara gällt i Sverige men inte i Spanien? Skulle en
kvinna eller ett barn som utsatts för sexuell exploatering i ett land och sedan forslats vidare till
ett annat land inte kunna få det stöd som varje brottsoffer har rätt till? För mig är tanken
skrämmande. Jag är glad att jag istället för att brottas med dessa frågor har möjlighet att föra
kampen mot människohandel vidare – i Sverige och i EU. Det är vi skyldiga dem som drabbas. 

Thomas Bodström



Maj Britt Theorin är europaparlamentariker och tidigare riksdagledamot och FN-
ambassadör. Hon  blev 1999, som första svensk, ordförande i ett av Europaparlamentets
utskott, Kvinnoutskottet. Utskottet hade på den tiden låg status och ett mycket begränsat
inflytande. Maj Britt Theorin lyckades under sina år radikalt ändra på detta och utskottet
har sedan dess medverkat till att driva igenom flera viktiga lagar och program.
Framförallt har respekten för jämställdhetsfrågor ökat inte bara i parlamentet utan också i
kommissionen och rådet.

Kvinnors rättigheter fick status 

Europaparlamentets Kvinnoutskott hade låg status när förhandlingarna om ordförandeposter
började sommaren 1999. Pierre Schori, vår dåvarande gruppledare, förhandlade framgångsrikt
och jag fick som första svensk en av de högsta posterna i parlamentet. Visserligen är
jämställdhetsfrågorna i princip nationella frågor men vissa frågor kräver lika lagstiftning som
t.ex. likabehandling i arbetslivet. I det bindande direktiv som reglerar detta lyckades vi bland
annat få in rätten för pappor att vara föräldralediga. Ett annat exempel är ramlagstiftningen
om höga straff för människohandlarna Därför är det viktigt att vi socialdemokrater är med i
utskottet, påverkar resultatet och ser till att utskottets status höjs.

Som nyvald ordförande ville jag komma ifrån kvinnoutskottets stämpel som ett gnälligt
kärringutskott och ge jämställdhetsfrågorna en högre status och ställde utskottet inför ett val;
antingen arbeta som tidigare enbart med de frågor kommissionen gav oss, eller att själva sätta
dagordningen. Vilka mål ville vi uppnå under de kommande fem åren och vilken strategi och
vilka metoder skulle vi använda för att nå dit? Det sista alternativet lockade naturligt nog
ledamöterna. Efter en serie av överläggningarna enades vi om sju mål för de kommande fem
åren: fler kvinnor i beslutande församlingar, lika lön för likvärdigt arbete, fler kvinnor i alla
fredsförhandlingar och i konfliktarbetet, stopp för våldet mot kvinnor, stopp för
sexslavhandeln med kvinnor och barn, kvinnors tillgång till nya teknologier, minskning av
skillnaderna mellan kvinnor och män med 50%.
 
Metoderna vi användes oss av var bland annat att sammanställa kunskap, driva debatt ofta
tillsammans med kvinnoorganisationerna, ha öppna offentliga förhör och att skriva
initiativrapporter. På samtliga sju områden flyttade vi fram positionerna väsentligt. Till exempel
beslöt parlamentet för första gången på förslag från utskottet att rekommendera minst 40%
kvinnor i alla beslutande församlingar. Parlamentet ställde sig så gott som enhälligt bakom min
rapport om en strategi för att involvera kvinnor i allt fredsarbete. Rapporten användes också
vid FN:s säkerhetsråds första diskussion om kvinnor och konflikter och låg till grund för
UNIFEM-rapporten ”Kvinnor,  krig och fred”. 

Stopp för våldet mot kvinnor är tyvärr icke uppfyllt, även om arbetet intensifierades, men
frågan om sexslavhandel med kvinnor och barn lyfte vi verkligen upp på agendan och lyckades
driva frågan från tal och seminarier till beslut på verkligt avgörande punkter. Ryktet om vårt
sätt att arbeta spred sig och efter bara några månader bad kommissionens ordförande Prodi
om ett möte med mig och styrelsen för utskottet.  Det blev ett fyra timmars långt möte där vi
först och främst drev frågan om åtgärder mot trafficking. Vi hade då redan börjat arbeta med
frågan i utskottet och haft ett mycket välbesökt öppet möte med Europol, Interpol, IOM,
kommissionen, en bulgarisk kvinna som var offer för trafficking och en kvinnlig kriminalare,
som arbetade med Kofor-styrkorna. Den kvinnliga kriminalaren bidrog säkert till att frågan blev
hett stoff, när hon sa att varje gång en stor samling män samlas, slussas kvinnor dit för att
serva dem och så sker också varje månad EU-parlamentet möts i Strasbourg. Tidningar över



hela Europa skrev om detta och männen blev illa berörda. Inte använde de sig av
prostituerade eller sexslavar, inte. 

Det viktigaste för oss var emellertid att de politiskt valda tog sitt ansvar och stoppade denna
moderna form av slavhandel. När väl sedan vår rapport kom på parlamentets bord var det få
om än några män som röstade emot eller skämtade som man tidigare gjort om ”världens
äldsta yrke”. Vårt första krav var en avsevärt högre straffskala för denna maffiahandel.
Kommissionen kom snabbt tillbaka med ett förslag som var avsevärt svagare än vårt men vi
höll fast vid vår ståndpunkt och i förlikning med ministerrådet blev det de som vi ville, hårda
straff för förövarna som varje medlemsland nu måste införa. Därefter har det också beslutats
om tillfälligt uppehållstillstånd för kvinnorna på förslag från utskottet.

Med medvetet strategiskt arbete förändrades synen på jämställdhetsutskottet, som fick
respekt för sitt arbete men också genom att hävda våra frågors plats i debatten. När presidiet
försökte bryta en debatt om jämställdhet för att släppa in frågan om kor, ilsknade jag till och
vägrade acceptera att kor gick före kvinnor. Jag fick stöd för min uppfattning, debatten om
jämställdhet fortsatte och under min tid som ordförande gjordes aldrig sådana försök igen.

I parlamentet sitter 30% kvinnor, en siffra som sannolikt kommer att sjunka efter den 13 juni,
då de tio nya ländernas kvinnorepresentation är väsentligt lägre. Med den mer konservativa
kvinnosyn som flera av dessa länder har, är det viktigt att jämställdhetsfrågorna inte bara
försvaras utan flyttas fram. Jämställdhetsfrågorna måste drivas både genom ”mainstreaming”
och genom direkta specifika åtgärder. Jämställdhet infinner sig nämligen inte bara för att man
i fördragen talar om att de skall involveras i allt arbete.  De har en benägenhet att då försvinna
bort. När jag som ordförande begärde att övriga utskott skulle utse en jämställdhetsansvarig
och varje år redovisa till vårt utskott vad man gjort för jämställdheten, surnade man till. Om
det berodde på att man upplevde det som en inblandning i sitt arbete eller att man helt enkelt
inte kunde redovisa resultat vet jag inte. Tipset vidarebefordras nu till de nya ledamöterna.

Jämställdhetsarbete kan enligt min mening bara bli framgångsrikt om man sätter upp mål för
sitt arbete, utarbetar en strategi, finner samarbetspartner och regelbundet utvärderar arbetet. 

Maj Britt Theorin



Nu går vi vidare

Människohandeln med kvinnor och barn var länge ett dolt problem som varken fick
uppmärksamhet i media eller märktes på den politiska dagordningen. Mycket har hänt och
idag är arbetet mot denna gränsöverskridande brottslighet en prioriterad fråga, i Sverige och i
EU. För att komma till rätta med sexslavhandeln krävs samarbete för inget land kan ensamt
klara den kampen. Det utvidgade EU-samarbetet spelar här en mycket viktig roll och EU har
de senaste åren genomfört flera program i syfte att bekämpa handeln med människor. Under
2004 ska en ramlagstiftning mot människohandel vara införd i EU:s alla medlemsländer, gamla
som nya och under hösten 2003 kom EU:s migrationsministrar överens om att offren för
människohandeln ska erbjudas tillfälliga uppehållstillstånd. Allt detta är en bra början men
mycket mer behöver göras. 

De flesta politiska partier är rörande överens om att människohandel är oacceptabelt och
måste bekämpas. Men det finns stora skillnader i hur man väljer att se på problemet.
Gemensam lagstiftning för de berörda länderna är en viktig förutsättning för att jakten på
förövarna ska bli effektiv men till skillnad från högerpartierna tror vi inte att enbart hårdare
straff är lösningen på problemet. 

Handeln med människor måste istället ses som i huvudsak ett fattigdoms- och
jämställdhetsproblem. Det är arbetslöshet och bristande sociala skyddsnät som gör
rekryteringen av nya offer möjlig. Det är ett uttryck för kvinnors underordning som gör att
vissa män fortfarande tar sig rätten att köpa kvinnors och barns kroppar. Det är därför viktigt
att fokusera på dessa faktorer i arbetet mot människohandeln i stort. Genom att höja välfärden
och minska arbetslösheten i ursprungsländerna minskar vi människohandlarnas möjligheter att
hitta nya kvinnor och barn att utnyttja. Genom att fokusera på männen som köper sex kan vi
minska efterfrågan. Kampen för att minska könsorättvisorna är därför en kamp även mot
människohandeln.

I Sverige bekämpar vi prostitution och människohandel parallellt eftersom vi anser att de är två
sidor av samma mynt. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta informera och övertyga EU om
att vår sexköpslag är bra, både utifrån ett feministiskt perspektiv och som ett viktigt redskap i
kampen mot människohandlarna. Flera länder har börjat följa vårt exempel, andra går i motsatt
riktning och legaliserar. Det kommer att krävas stora insatser med opinionsbildning och
påtryckningar för att vända utvecklingen åt rätt håll. Vi socialdemokrater är beredda att göra
vad som krävs för att få stopp på det gränslösa kränkande av kvinnor och barn som
prostitution och människohandel representerar. Vårt mål är ett jämställt Europa där kvinnors
och barns rättigheter tas på allvar. Ett Europa där ingen kan köpas eller säljas. Det handlar om
solidaritet med utsatta kvinnor, oavsett vilken del av Europa eller världen de kommer ifrån.



Våra riktlinjer för bekämpning av människohandel

Öka jämställdheten i Sverige och resten av världen
Prostitution och sexslavhandel är en konsekvens av en värld
där kvinnor och flickor fortfarande värderas lägre än pojkar
och män. 
          Därför vill vi:

• bekämpa alla former av könsorättvisor i Sverige och i världen
• föra ut vår lag som förbjuder sexköp till resten av EU
• stärka kvinnors inflytande i samhället i stort

Öka respekten för barns rättigheter
Ett stort antal av människohandelns och prostitutionens offer
är barn, främst flickor, under 18 år. De flesta lever under svåra
sociala förhållanden och många av dem tillhör en etnisk
minoritet i hemlandet.
          Därför vill vi:

• arbeta för att barns rättigheter stärks
• arbeta för att alla barn ges tillgång till utbildning och en trygg 
       uppväxt
• arbeta för att särskilda satsningar riktas till flickor 
• arbeta mot all form av etnisk diskriminering

Arbete åt alla 
Många av offren för människohandeln kommer från länder i
det forna Östeuropa. Vid den snabba omställningen till
marknadsekonomi i början av 90-talet drabbades många
kvinnor hårt av arbetslöshet. När möjligheten till arbete i
hemlandet är liten är risken stor att man lockas av
människohandlarnas falska löften om välbetalda jobb i väst.
          Därför vill vi:

• kämpa för allas rätt till ett meningsfullt arbete
• arbeta för ökad sysselsättning i hela Europa
• arbeta för att särskilda satsningar görs på kvinnor och 
       ungdomar

Insatserna mot fattigdomen i världen måste stärkas
Ursprungsländerna för människohandeln kännetecknas av
fattigdom och bristande sociala skyddsnät. Kvinnorna och
barnen i dessa länder är därför extra sårbara, vilket utnyttjas
av människohandlarna i deras rekrytering av nya offer.
          Därför vill vi:

• genom EU hjälpa de forna Öststaterna att bygga upp 
       fungerarande välfärdsstater
• arbeta för att EU:s bistånd riktas till insatser som stärker 

kvinnors ställning i utvecklingsländerna
• minska fattigdomen i världen



Bekämpa efterfrågan på kvinnor och barn
En förutsättning för prostitution och människohandel är att
det finns män som är beredda att betala för att utnyttja
kvinnor och barn sexuellt. Genom att motverka
efterfrågesidan av handeln angriper man kärnan i problemet.
          Därför vill vi:

• fokusera på männens roll i prostitution och människohandel
• genomföra fler informationskampanjer som riktar sig till de män 

som köper sex

Förbättra det europeiska polissamarbetet
Människohandel är av sin natur gränsöverskridande och
måste bekämpas genom samarbete mellan länder. I EU
samarbetar polis och åklagare genom den europeiska
polisbyrån, Europol. Samarbetet fungerar bra men kan bli
effektivare.
          Därför vill vi:

• arbeta för att Europols insatser samordnas ytterligare
• arbeta för att rapporteringen om människohandel mellan 

länderna underlättas

Öka skyddet för offren
Kvinnorna och flickorna som utsätts för människohandel får
ofta psykiska skador för livet. Många gånger fortsätter
övergreppen vid återkomsten till hemlandet. Det händer att
familjen förskjuter kvinnan och i vissa länder riskerar hon till
och med att ses som kriminell. 
          Därför vill vi:

• arbeta för att offren omedelbart får ekonomiskt, psykologiskt 
och juridiskt stöd 

• arbeta för att stödet fortsätter även då kvinnorna återvänt hem
• förändra de attityder som idag skuldbelägger offren för 

människohandel och prostitution

Öka stödet till frivilligorganisationerna
Det finns idag många organisationer som på frivillig basis
arbetar mot människohandel och med skydd och stöd till de
som fallit offer för den. Dessa organisationer gör ett mycket
viktigt arbete och sitter inne på ovärderlig kunskap.
          Därför vill vi:

• arbeta för att stödet till dessa organisationer ökar
• arbeta för att utveckla samarbetet mellan 

frivilligorganisationerna och berörda myndigheter så att 
organisationernas stora kunskap tas till vara.



Snabbfakta om kampanjer, lagar och initiativ

Lagar och konventioner

FN:s konvention med det så kallade Palermoprotokollet 
Antogs i november 2000 av FN:s generalförsamling. Protokollet definierar begreppet
människohandel så här: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av
personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortrövande,
bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller
givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person
som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall
innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt
utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och
sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.

EU:s ramlagstiftning 
2002 antog EU en ramlagstiftning med gemensamma definitioner och miniminivåer för den
maximala påföljden för förövarna. De nya bestämmelserna ska vara införda i nationell
lagstiftning i alla medlemsländer, nya som gamla, senast den 1 december 2004. I Sverige finns
sedan 1 juli 2002 lagstiftning mot människohandel, en lagstiftning som i år kommer förstärkas
ytterligare.

Tillfälliga uppehållstillstånd 
Under hösten 2003 kom EU:s migrationsministrar överens om att offren för människohandeln
ska erbjudas tillfälliga uppehållstillstånd. Tillståndet ska gälla i sex månader med möjlighet till
förlängning. 

Sexköpslagen-Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster
Den socialdemokratiska partikongressen beslöt 1997 att arbeta för en kriminalisering av
sexköp. Att köpa, eller försöka köpa, sexuella tjänster är sedan 1 januari 1999 en kriminell
handling i Sverige. De prostituerade kvinnorna riskerar däremot inga rättsliga följder.

Åtgärdsprogram  

STOP- programmet (Stop Sexual Trafficking in Persons)
Programmet inleddes under 1996 för en period på fyra år och förlängdes 2001 för ytterligare
en period. Programmet syftar till att verka för, stödja och stärka nätverk och praktiskt
samarbete mellan de olika personer som ansvarar för åtgärder mot människohandel och
sexuellt utnyttjande av barn i medlemsstaterna. Programmet vänder sig till domare, åklagare,
polismyndigheter, offentliganställda tjänstemän och offentliga myndigheter med ansvar för
invandringsfrågor, gränskontroll, socialrätt och frågor om människohandel och sexuellt
utnyttjande, stöd till brottsoffer och behandling av gärningsmännen.

Daphne-initiativet inleddes i början av 1997 som en del av kommissionens svar på den
växande oron kring våld mot barn, ungdomar och kvinnor i Europa. Målet med Daphne-
initiativet har redan från början varit att föregå med exempel på det typer av nätverksarbete,
samarbete, utveckling och informationsutbyte som utgör initiativets själva kärna. 



Kampanjer

Kampanj mot kvinnohandel i Norden och Baltikum
Under 2002 genomfördes 8 kampanjer mot kvinnohandel i Norden och Baltikum. Initiativet
togs i juni 2001 under konferensen ”Women and Democracy ”i Vilnius av Sveriges dåvarande
jämställdhetsminister Margareta Winberg. Ministrarna för jämställdhetsfrågor i de nordiska och
baltiska länderna beslutade att tillsammans göra en insats för att stoppa kvinnohandeln genom
en gemensam kampanj under 2002. Senare samma år anslöt sig också ländernas
justitieministrar till kampanjen. De länder som deltog i kampanjen var Estland, Lettland,
Litauen, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Länderna såg kampanjen som
inledningen på ett organiserat och långsiktigt samarbete mot kvinnohandel. Samtidigt
genomfördes nationella kampanjer i alla länderna med siktet inställt på lokala behov och
problem. Den svenska kampanjen fokuserade genom information och utbildning, särskilt på
män som utnyttjar prostituerade kvinnor och barn i Sverige och resten av världen. Den svenska
kampanjen uppmärksammade också de villkor som kvinnor och barn som drabbas av
prostitution och människohandel lever under.

Nationell handlingsplan
Som ett led i det fortsatta arbetet mot prostitution och handel med människor har den svenska
regeringen i januari 2004 påbörjat utformningen av en nationell handlingsplan för arbetet med
att bekämpa prostitutionen och handel med människor, särskilt kvinnor och barn. Arbetet med
handlingsplanen kommer att omfatta insatser inom en rad områden, utöver en översyn av
redan utförda åtgärder mot prostitution och handel med människor i Sverige. Det handlar om
förebyggande av prostitution och människohandel, insatser för skydd och bistånd till offren för
prostitution samt en genomgång av straffrättsliga åtgärder och utveckling av arbetet inom
rättsväsendet. Dessutom kommer särskilda åtgärder för att förebygga och motverka den
efterfråga som främjar alla former av sexuellt utnyttjande av människor, särskilt kvinnor och
barn, att utarbetas och genomföras. Eftersom handel med människor ofta är ett
gränsöverskridande brott som involverar ursprungsländer, transitländer och destinationsländer
kommer det fortsatta arbetet att drivas i samverkan över nationsgränser. Handlingsplanen
kommer att läggas fram under 2005.



SOCIALDEMOKRATERNA
www.socialdemokraterna.se


	Så kom slavhandeln med kvinnor på EU:s dagordnin
	Socialdemokraterna skriver historia�Inger Segels�
	Samarbete mot människohandeln
	Människohandeln- ett internationellt brott
	Kvinnors rättigheter fick status
	Nu går vi vidare
	Handlingsplan mot människohandel
	Sverige i EU
	Ett ordförandeskap som gav resultat
	Sverige går före
	Utan EU?
	
	
	
	
	Maj Britt Theorin är europaparlamentariker och t�





	Våra riktlinjer för bekämpning av människohand�
	Öka jämställdheten i Sverige och resten av vär�
	Öka respekten för barns rättigheter
	Arbete åt alla
	Insatserna mot fattigdomen i världen måste stär�
	Bekämpa efterfrågan på kvinnor och barn
	Förbättra det europeiska polissamarbetet
	Öka skyddet för offren
	Öka stödet till frivilligorganisationerna
	Lagar och konventioner
	
	EU:s ramlagstiftning
	Sexköpslagen-Lag \(1998:408\) om förbud mot k�



	Åtgärdsprogram
	Kampanjer
	
	Kampanj mot kvinnohandel i Norden och Baltikum
	Nationell handlingsplan



