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ABSTRACT 
 

 

The aim of this study is to investigate the situation in Romania concerning trafficking for 

sexual purposes. We look at what affect the European Union has had relating to this matter, in 

order to conclude what a membership implies on the fight against trafficking. A gender 

perspective is apparent throughout the essay and new institutionalism leads us to focus on the 

affect of the EU, both formally and informally. Questions to be answered revolves around the 

EU:s strategy against trafficking, recent trends and the implementation of the strategy in 

Romania, formally and informally. The study has the form of a case study and is conducted 

through a field study in Romania. A combination of methods is used, including personal 

interviews with organizations and qualitative text analysis. The results show that the EU has 

mainly had a formal affect on the measures against trafficking for sexual purposes in 

Romania, whilst having deficiencies in affecting norms and implementation. We conclude 

that it is difficult for the EU to make sure that the member states work with this issue 

sufficiently in practice.  
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

 

“In the mind of the Romanian national agency no one is a victim, all are prostitutes… 

she is lying or she is stupid. It is her own fault… There are laws on women protection, 

but the laws are for the EU, formal laws only.”1 

 

Ovanstående citat är taget från Iana Matei som är innehavare av ett härbärge i Rumänien och 

listad av USA:s regering som hjältinna i kampen mot människohandel. Iana är inte ensam i 

sitt engagemang och arbete mot människohandel, utan problemet har på senare år blivit 

uppmärksammat av aktörer runt hela världen. Den ökande fokuseringen på människohandel 

sker i en kontext där problemet visar tendenser till att öka. Enligt Förenta Nationerna (FN) är 

människohandel efter droger och vapen den tredje största formen av organiserad brottslighet.2  

Tidigare fanns inte en gemensam internationell definition av människohandel, men år 2000 

kom FN:s protokoll för att förhindra, hålla ner och bestraffa människohandel av personer, 

särskilt kvinnor och barn. I protokollet definieras människohandel som: 

 

”… the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of 

the threat or use of force…,for the purpose of exploitation. Exploitation shall include… the 

exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour 

or services, slavery… servitude or the removal of organs”3  

 

Människohandel kan enligt FN:s definition ha flera exploaterande syften varav ett av de 

vanligaste är för sexuella ändamål. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta för människohandel 

för sexuella syften och tvingas ofta till prostitution.4 Eftersom människohandel är en illegal 

och undangömd verksamhet är det svårt att veta exakt hur många offer som finns, men 

Europeiska Unionen (EU) beräknar att upp till cirka 500 000 kvinnor och barn säljs in i 

Västeuropa varje år varav de flesta kommer från Öst- och Sydösteuropa.5 

                                                        
1 Matei Iana, Reaching Out, intervju 091130 
2 Regereingens webbplats om mänskliga rättigheter; Människohandel, 2009 
3 United Nations Office on Drugs and Crime, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children, 2000   
4 Regeringskansliet, 2008 
5 United Nations Children's Fund, Utvidgat EU riskerar öka trafficking 
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Människohandeln för sexuella syften är ett hot mot den mänskliga säkerheten eftersom de 

mänskliga rättigheterna kränks på olika sätt. Brottet kan bland annat innebära fråntagandet av 

kvinnans rätt till sin egen kropp, frihet, rörlighet och värdighet.6 Eftersom människohandel för 

sexuella syften drabbar kvinnor och flickor i störst utsträckning är den ett hot mot 

jämställdheten mellan könen.7  Den sexuella formen av människohandel väcker debatt kring 

frågor om kvinnans underordning i samhället och rätten till att köpa en kvinnas kropp.8  

 

Människohandlarna är organiserade i transnationella nätverk och de forslar offren mellan 

länderna. I en alltmer globaliserad värld där territoriella, ekonomiska och 

kommunikationsmässiga gränser tänjs ut är det svårt för staten att hålla kontrollen över sina 

gränser. Gränsöverskridande problem såsom människohandel utmanar den statliga 

suveräniteten och icke-statliga aktörer har fått en viktig roll i att bekämpa problem av global 

natur.9 

 

EU och människohandel 

Inom EU finns ett omfattande samarbete för att komma åt transnationell organiserad 

brottslighet. Från början handlade EU:s arbete mest om att försöka hindra migrationen av 

människor, men nu har unionen antagit en helhetsstrategi där bekämpandet av 

människohandel utgår ifrån tre begrepp; prevention, protection och prosecution. 

Förebyggande arbete innehåller bland annat jämställdhetsarbete och informationsspridning. 

Inom skyddsåtgärder återfinns stöd till offren för människohandel medan lagföring handlar 

om att åtala de kriminella.10 I den heltäckande strategin ses människohandel för sexuella 

syften som en jämställdhetsfråga och genuskomponenten genomsyrar alla rekommenderade 

åtgärder.11  

 

EU-samarbetet vilar på tre pelare. Den första pelaren innefattar framförallt den inre 

marknaden, inom andra pelaren återfinns utrikespolitik och den tredje pelaren rör polisiärt och 

straffrättsligt samarbete - frågor som traditionellt staten haft monopol på. Det är främst den 

första pelaren som har inslag av överstatlighet då besluten inom dessa områden sköts 

självständigt av EU:s institutioner. Beslut inom andra och tredje pelaren tas på mellanstatlig 
                                                        
6 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2009; FN, Human Rights declaration 1948 
7 Regeringskansliet 2008; Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2009 
8 Askola, Heli, Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union, 2007:16 
9 Collins, Alan, Contemporary security studies, 2007 
10 Askola, 2007:4 
11 EU, Trafficking: a comprehensive strategy, 2005 
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nivå och är inte bindande på samma sätt som de som tas i den första pelaren.  Inom den andra 

och tredje pelaren krävs nästan alltid enhällighet för att ett beslut ska fattas vilket betyder att 

alla stater har veto.12 Inom den tredje pelaren återfinns gränsöverskridande brottslighet och 

migrationsfrågor och här ingår människohandel.13  

 

EU:s bestämmelser är exempel på regional internationell rätt, det vill säga beslut gäller 

medlemsländer inom regionen. Problemet med internationell rätt är att det finns begränsade 

möjligheter att följa upp de beslut som tas och bestraffa de som bryter mot gemensamma 

bestämmelser.14 Inom EU finns EG-domstolen som ansvarar för att beslut som fattas inom EU 

blir verklighet och att stater inte bryter mot EU:s bestämmelser. Dock har domstolen nästan 

enbart befogenheter att besluta om fall som rör den första pelaren.15 Alltså finns ingen instans 

som övervakar de beslut som tas inom den andra och tredje pelaren, där samarbete kring 

människohandel ingår.  

 

Människohandel och Rumänien 

Människohandel har blivit ett omfattande problem i de forna kommuniststaterna bland annat i 

Öst- och Centraleuropa. Efter kommunismens fall öppnades gränserna vilket möjliggjorde en 

blomstring av gränsöverskridande brottslighet.16 Sedan 1990-talet har de fattigare länderna i 

Öst och Centraleuropa utgjort ursprungsländer för människohandeln inom Europa.17  

 

Liksom många länder i Öst- och Centraleuropa har Rumänien en historia av kommunistiskt 

styre. Diktatorn Nicolae Ceauescus kom till makten 1965 och hans sätt att styra landet slog 

hårt mot den rumänska befolkningen. Inrikes följdes en stalinistisk modell där minoriteter och 

oliktänkande förföljdes och förtrycktes på olika sätt, vissa torterades och dödades. Ceasescu 

prioriterade att se bra ut inför omvärlden och pengar spenderades på grandiosa projekt 

samtidigt som den rumänska befolkningen levde i fattigdom.18 

 

1989 var året då de kommunistiska regimerna började falla och i Rumänien utbröt en 

revolution som gjorde att diktatorn störtades. Efter revolutionen infördes fria demokratiska 

                                                        
12 Ibid:67-69 
13 Ibid:80 
14 Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International law, 1997:2-5 
15 Tallberg, 2007: 157, 162  
16 Nicola Di Andrea, Prostitution and human trafficking: focus on clients, 2009:123 
17 Polisen, Människohandel för sexuella syften, 2008 
18 Kokker, Steve, Romania & Moldova, 2004:24-25; Hjälp till Liv International, 2004 
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val och en reformrörelse tog makten.19 Liksom i andra länder i Europa innebar 

kommunismens fall i att Rumänien påbörjade en övergång från diktatur till demokrati och 

från planekonomi till marknadsekonomi. Övergången innebar en kraftig ekonomisk nedgång 

och Rumänien fick stora problem med arbetslöshet.20   

 

Rumänien har sedan kommunismens fall haft stora problem med människohandel och till stor 

del den för sexuella syften.21 International Organization for Migration (IOM) beräknade år 

2007 att 20 000 till 30 000 kvinnor och barn varje år lämnar Rumänien som offer för 

människohandel.22 Rumänien är ett ursprungs-, transit- och destinationsland vilket betyder att 

människor säljs direkt från Rumänien, kommer till Rumänien från andra länder och säljs 

vidare. Kvinnor och flickor tas framförallt till Spanien, Italien och Tjeckien medan Rumänien 

utgör transitland för kvinnor från bland annat Moldavien, Ukraina och Ryssland som förs 

vidare till Västeuropa.23  Rumänien är destinationsland för moldaviska kvinnor och flickor.24 

 

I Rumänien finns problem med fattigdom, könsdiskriminering, arbetslöshet och splittring 

inom familjen, vilka alla är bakomliggande faktorer för Rumäniens status som 

ursprungsland.25 Det finns även problem med prostitution och människohandel för sexuella 

syften utgör en stor del av den totala människohandeln.26 Människohandel som problem har 

uppmärksammats först på senare tid och år 2006 instiftades en nationell myndighet, National 

Agency against trafficking in persons (NAATP) som har till uppgift att specifikt ansvara för 

arbetet mot människohandel. 2007 blev Rumänien medlem i EU och enligt myndigheten har 

omfattningen av människohandel minskat kraftigt sedan dess.27 

 

Människohandel för sexuella syften särskiljer den från de andra formerna av människohandel 

då den med fördel kan undersökas ur ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom Rumänien 

uppmärksammade problemet med människohandel för sexuella syften i samband med sitt EU-

                                                        
19 Kokker, 2004:26 
20 LO, TCO Bistandsnämnd, 2005 
21 Nicola, 2009:123 
22 Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter, Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna 
 2007  
23 NAATP Report on Trafficking in persons in Romania, 2007:16, 115 
24 Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna, 2007 
25 Nicola, 2009:134 
26 Ibid:124; Report on Trafficking in persons in Romania, 2007:36 
27 NAATP, Tvåårig analys av människohandel för perioden januari-jun,i 2009 
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inträde och utgör ett typiskt ursprungsland är det intressant att undersöka: Vad innebär ett 

EU-medlemskap för bekämpningen av problemet med människohandel för sexuella syften? 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att utreda hur situationen ser ut i Rumänien gällande problemet med 

människohandel för sexuella syften. Vi ämnar undersöka hur EU - formellt och informellt - 

har påverkat Rumäniens bekämpning av människohandel ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Huvudavsikten är att få en helhetsbild av vad EU-medlemskapet har inneburit i detta 

avseende. 

 

1.2.2  Frågeställningar 

Nedan följer de specificerade frågeställningar som vi behöver besvara för att kunna utreda 

vårt forskningsproblem och fullfölja uppsatsens syfte: 

 

1. Vilken strategi finns inom EU för förebyggande arbete och skydd av offren när det 

gäller människohandel för sexuella syften?  

2. Hur ser trenden ut i Rumänen angående utbredningen av människohandel för sexuella 

syften sedan EU-medlemskapet? 

3. Hur implementerar Rumänien EU:s strategi, vilka eventuella brister finns och varför? 

4. Vilken påverkan kan EU sägas ha på Rumäniens arbete mot människohandel för 

sexuella syften? 

 

Trenden kring människohandel är viktig för att se fenomenets ökning eller minskning sedan 

EU-medlemskapet i syfte att kunna dra slutsatser om EU:s eventuella inverkan på framgång 

eller motgång i arbetet mot människohandel i Rumänien.  Vi måste se vilken strategi EU har 

för arbetet mot människohandel och hur Rumänien arbetar med frågan för att kunna jämföra 

EU:s strategi med Rumäniens arbete. Det är viktigt att undersöka hur Rumänien 

implementerar EU:s strategi både formellt och informellt för att kunna dra slutsatser om 

vilken påverkan EU i praktiken har på ett medlemsland.  
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1.3  Avgränsningar 

 

 I den här uppsatsen kommer vi att inrikta oss på människohandel för sexuella syften, det vill 

säga att en person luras eller tvingas att prostituera sig alltså sälja sexuella tjänster för pengar. 

Vi fokuserar på kvinnliga offer, både vuxna och barn då den här formen av människohandel 

till störst utsträckning drabbar kvinnor och flickor. 

 

Fallet som studeras är landet Rumänien och vi kommer att titta på människohandel för 

sexuella syften både till, från och inom landet. Rumänien är ett typiskt fall bland 

ursprungsländer för människohandel i Europa och passar att undersöka för att fullfölja syftet 

med denna uppsats eftersom landet precis blivit medlem i EU. 

 

I arbetet mot människohandel brukar åtgärder delas in i de internationellt etablerade uttrycken 

prevention, protection och prosecution. Vi kommer att främst se till arbete som görs inom 

förebyggande åtgärder och skydd av offer. Tid och utrymme begränsar möjligheten att 

undersöka lagföring. Lagföring handlar till stor del om rättsliga och polisiära åtgärder och 

skiljer sig åt från de andra två när det gäller arbetets natur och vilka aktörer som är relevanta 

att undersöka. Fokus är på att finna och ställa de skyldiga inför rätta, medan förebyggande 

åtgärder och skyddsåtgärder handlar om eventuella och reella offer för människohandel.  

 

När det gäller vilka organisationer som undersöks väljer vi ut några organisationer inom 

förebyggande arbete och skydd av offren, främst icke-statliga som listas på den rumänska 

statens hemsida under huvudaktörer inom arbetet mot människohandel.  

 

1.4 Disposition 

 

Inledningsvis följer ett avsnitt med tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte 

vilket följs av de teoretiska utgångspunkter som hjälper till att profilera uppsatsen och besvara 

frågeställningarna. Metod och material avslutar forskningsdelen och summeras med ett 

analysverktyg som ger struktur till den empiriska delen. Resultatredovisningen kommer att 

följa de specificerade frågeställningar som vi antagit för att utreda forskningsproblemet. Det 

empiriska materialet och den analytiska delen redovisas i samma avsnitt. Först redogörs det 

empiriska materialet i varje fråga och sedan följer en analys av materialet som är kopplad till 
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den aktuella frågeställningen. Uppsatsen avslutas med reflekterande slutsatser där resultaten 

kopplas samman med syfte, frågeställningar och teorier för att kunna besvara studiens 

forskningsproblem. 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 EU och människohandel för sexuella syften 

 

I Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union 

skriver Heli Askola om EU:s roll i bekämpningen av människohandel. Askola menar att EU:s 

helhetsperspektiv är utopiskt eftersom unionen inte har tillräckliga befogenheter att uppnå 

helhetsstrategins mål. EU kan bestämma kring frågor om migration och liknande, men 

strategin innehåller områden inom vilka EU inte kan ha någon påverkan. Många av åtgärderna 

mot människohandel utformas fortfarande på det nationella planet och kan variera 

medlemsstaterna emellan. Bland annat har länderna olika lagstiftning när det gäller 

prostitution.28  

 

Unionen sätter press på medlemsstaterna att ha en lagstiftning som effektivt ska motarbeta 

människohandel och utveckla mekanismer för att skydda offren. Enligt Askola fokuserar EU 

på människohandel som ett migrationsproblem och uppmuntrar samarbete inom det polisiära 

området. Problemet är att det finns olika syn på människohandel för sexuella syften. Bland 

annat ser vissa stater frågan som ett migrationsproblem medan andra som en fråga som främst 

rör forcerad prostitution och sexhandel. De flesta EU-länder har fokuserat på den brottsliga 

aspekten och beordrat hårdare straff och gränskontroller.29  

 

Askolas slutsatser är behjälpliga för denna uppsats eftersom vi vill utreda EU:s påverkan på 

ett medlemsland när det gäller bekämpningen av människohandel för sexuella syften.  EU:s 

heltäckande strategi är viktig att undersöka för att förstå vilken påverkan unionen har på 

medlemsländerna. Det vi vill bidra med i vår uppsats är att inte bara redogöra för strategin och 

de problem som finns allmänt med implementeringen utan även att se tillämpningen specifikt 

i Rumänien.  

                                                        
28 Askola, 2007:6-7 
29 Ibid:2-3 
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2.2 Forskning med genusperspektiv 

 

I sin magisteruppsats Människohandel – en modern form av slaveri, exemplet Bosnien- och 

Hercegovina undersöker Vanja Hamzic människohandel från ett flernivåperspektiv genom 

intervjuer med den bosniska regeringen, internationella och icke-statliga organisationer.  

 

Hamzic framhåller den socioekonomiska bakgrunden i länder som har problem med 

människohandel och hon antar ett genusperspektiv för att fokusera på kvinnans underordning 

i dessa samhällen. Globaliseringen har lett till en social och ekonomisk utsatthet för många 

människor, framförallt kvinnor. Hamzic kommer fram till att patriarkala strukturer är av stor 

betydelse för människohandel för sexuella syften. Bakomliggande faktorer till 

människohandel är enligt Hamzic bland annat fattigdom bland kvinnor och stereotypa 

könsroller, inte minst kring sexualitet där kvinnan som säljer sex ses som avvikande medan 

köparen inte anses göra något fel. Hamzic konkluderar att det är viktigt att beakta normer som 

understödjer kvinnans underordning i kombination med ekonomiska faktorer som bakgrund 

till människohandelproblematiken.30   

 

I denna uppsats är normer väsentliga som bakomliggande till människohandel, men vår fokus 

ligger på åtgärder snarare än orsaker.  

 

2.3 Forskning med flernivåperspektiv 

 

I kandidatuppsatsen Mellanstatligt samarbete mot människohandel i Europa utreder Anna 

Fagerström hur nationella, internationella och ickestatliga organisationer arbetar mot 

människohandel för att testa hypotesen att organisationerna motarbetar varandra. Resultatet i 

studien visar att de internationella organisationerna såsom Europol författar policys medan 

nationella organisationer ska implementera dem.  

 

Fagerström menar att organisationerna måste fungera som institutioner för att ett samarbete 

mot människohandel ska nå framgång eftersom de då styrs efter gemensamt skapade regler. 

Nationella organisationer arbetar olika med de internationella organisationernas policys. Det 

                                                        
30 Hamzic Vanja, Människohandel – en modern form av slaveri, exemplet Bosnien- och Hercegovina D-uppsats 
år 2005  
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finns en skillnad då organisationerna inte delar samma värdegrunder följaktligen arbetar mot 

olika mål. Vissa skuldbelägger kvinnan och andra ser henne som ett offer. Arbetet mot 

människohandel är begränsat bland annat på grund av att länderna är dåliga på att 

implementera de överstatliga organisationernas policys.  

 

Anna Fagerströms studie har ett flernivåperspektiv liksom vår uppsats. Vi intresserar oss även 

för internationella organisationers policys, i vårt fall EU:s och hur dessa påverkar nationella 

organisationers arbete, i vårt fall Rumänien. Synen på kvinnan som offer eller förövare är 

relevant för vilka normer som finns rörande människohandel.31 

 

2.4 Forskning om prostitution och människohandel för sexuella syften 

 

Julie Bindel, en feminist som arbetat med våld mot kvinnor i över 20 år menar att det finns en 

farlig och falsk distinktion mellan prostitution och människohandel för sexuella syften. I 

länder och städer med en stor sexindustri har människohandel tillåtits växa eftersom varken 

regering eller folket brytt sig om de lokala prostituerade kvinnorna som arbetar där. Synen är 

att de lokala kvinnorna inte är utsatta utan har gjort ett eget val att arbeta som prostituerade. 

Bindel menar att prostituerade kvinnor är utnyttjade och att det är svårt att skilja mellan 

prostituerade och offer för människohandel inom sexindustrin. Det är svårt att bevisa huruvida 

den prostituerade sålde sex frivilligt och ifall sexköparen var medveten om situationen.  

Forskning visar att den organiserade brottsligheten kring människohandel för sexuella syften 

drar sig till länder med en blomstrande sexhandel där prostitution är legalt eller ett oprioriterat 

problem. Ofta återfinns offer av människohandel på bordeller och dylikt. Dominering och 

tvång existerar alltjämt, även där sexhandel blivit lagligt.32  

 

Vår uppsats vilar på forskningsresultatet att det finns en koppling mellan prostitution och 

människohandel för sexuella syften eftersom vi intresserar oss för normer i samhället som 

möjliggör sexköp och i sin tur är bakomliggande för människohandel. 

 

 

 

                                                        
31 Fagerström, Anna, Mellanstatligt samarbete mot människohandel i Europa, 2008 
32 Bindel, Julie, i Trafficking and women’s Rights, 2006:144-147 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

3.1 Globaliseringsperspektiv 

 

Enligt Jan Aart Sholte är globalisering en process där tid och rymd krymper och gränser i 

världen allt mer suddas ut. Enheterna i världen består inte bara av exempelvis länder och 

regioner utan det finns också en global enhet.33 

 

Scholte beskriver hur territorialismen med den starka betoningen på staten som styrande aktör 

har fått ge vika till ett mer polycentriskt styrelsesätt där aktörer på olika nivåer är väsentliga. 

Att territoriella gränser mellan länder luckras upp har även lett till att staten inte har samma 

form av kontroll över sina gränser. Förr var relationer antingen inomstatliga eller 

mellanstatliga medan styret idag innefattar aktörer på både överstatlig, substatlig och icke-

statlig nivå. Staten står numera inte över de andra aktörerna i alla områden utan styrandet är 

mer diffust med flera enheter som samverkar. Icke-statliga organisationer har fått en stor roll i 

den nya formen av styrelse och de har i många länder självständighet gentemot staten.34  

 

Globaliseringen har medfört nya utmaningar mot den mänskliga säkerheten i form av 

transnationell brottslighet såsom människohandel. Människohandeln av idag är en svår för 

staterna att kontrollera eftersom gränser har öppnats och flödet av människor har ökat. Icke-

statliga organisationer har ibland en bättre ställning i att arbeta mot gränsöverskridande 

problem eller kan komplettera staten i dess arbete.35  

 

Det är viktigt när vi närmar oss fenomenet människohandel att se problemet som en global 

fråga och fokusera på olika aktörer, inte bara på staten, eftersom problemet bekämpas på olika 

nivåer. 

 

3.2 Nyinstitutionalismen 

  

Inom institutionalismen är fokus på institutioner som strukturer i samhället. Den traditionella 

institutionalismen intresserade sig för skapandet av politiska institutioner och analyserade 

                                                        
33 Scholte, 2005:60-69 
34 Ibid:186 
35 Ibid:202 
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deras framgångar eller motgångar. Fokus var på formella institutioner som exempelvis lagar 

och regelverk samt hur det politiska systemet fungerade.36 Studieobjektet var traditionellt 

staten. Statens sammanlänkades med samhället i stort och det var inom staten som de formella 

institutionerna återfanns. Det var främst lagar som studerades eftersom lagar sågs som 

centrala i studiet av de styrande institutionerna. Inom den äldre institutionalismen sågs 

individer som styrda av institutioner och deras beteende var näst intill förutbestämt av 

strukturer. Den gamla institutionalismen präglade statsvetenskapen fram till mitten av 1900-

talet.37   

 

På 1980-talet utvecklades nyinstitutionalismen som skiftade fokus från enbart de formella 

institutionerna. Det nya inom institutionalismen var bland annat synen både det formella och 

det informella är betydelsefullt. Institutioner kan vara formella, exempelvis lagar eller 

myndigheter, men också informella i form av bland annat normer. Institutioner blir stabila 

över tid och de påverkar individers beteende.38  Gemensamt för alla nyinstitutionella teorier är 

att de fokuserar både på formella och informella institutioner.39  

 

Nyinstitutionalismen har flera inriktningar, varav en är den normativa som utgår ifrån att 

normer och värderingar är väsentliga i studiet av institutioner och för att förklara beteende.40 

Här är det alltså informella institutioner som är av intresse. Snarare än styrda av sociala 

sammanhang eller vara nyttomaximerare ses politiska aktörer vara påverkade av de 

värderingar som är rådande inom institutionen.41 Människors beteende styrs inom ramen för 

institutionen då den skapar gemensamma värderingar och normer som det inte är socialt 

accepterat att avvika ifrån. Det är viktigt att inkludera informella, outtalade institutioner 

eftersom de trots att de inte finns på papper styr människors agerande och i slutändan även 

politikens innehåll. Strukturen sätter ramar för individens beteende, men det är individer som 

skapar institutioner utifrån hur de vill ha samhället.42  

 

Det är trögt att förändra en institution eftersom den ofta bemöter problem med rutinmässiga 

åtgärder som är kompatibla med rådande värderingar och normer istället för att finna 

                                                        
36 Peters Guy, Institutional theory in political science, 2005:3-4 
37 Ibid:6, 8 
38 Ibid:18-19 
39

 Hallberg Lena, Historisk institutionalism i invandringsforskning 
40 Peters, 2005:28-29 
41 Ibid:26 
42 Hallberg, Lena 
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alternativa lösningar. Värderingar och normer inom en institution kan så i vägen för 

implementering eller modifiera utförandet av olika beslut till att passa den egna institutionen. 

Med tiden kan dock en institution förändras i och med att medlemmarna socialiseras in i en ny 

norm.43 

 

Nyinstitutionalismen är behjälplig för denna uppsats eftersom den lyfter blicken från enbart 

de formella institutionerna. Fokus skiftas då från staten som enda väsentlig aktör. Genom att 

uppmärksamma även informella institutioner, framförallt normer kan vi på ett djupare plan se 

hur situationen är och vad EU-medlemskapet har inneburit i för Rumänien realiteten.  

 

3.3 Feminismen 

 

Feminismen menar att det finns en fundamental relation mellan makt och kön. Det existerar 

en maktstruktur i samhället där mannen är överordnad kvinnan som skapar diskriminering 

mot kvinnor. Gemensamt för alla feministiska teorier är uppmärksamheten på att vi 

socialiseras in i stereotypa könsroller där kvinnor i samhället är underordnade män.44 

 

Enligt feminismen är politik privat. Oskrivna regler om hur kvinnor och män bör vara, i form 

av normer och traditioner, praktiseras och överförs till stor del inom den privata sfären. Barn 

socialiseras in i samhällets normer och lär sig vilka roller flickor och pojkar har genom 

familjen, skola och media.45  

 

3.3.1 Kvinnors fattigdom 

I takt med globaliseringsprocessen har fler kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden. Problemet 

är att de ofta utnyttjas som billig arbetskraft och får lågavlönade jobb eller i sitt sökande efter 

försörjning hamnar inom sexhandeln.  Särskilt kvinnor som har låg utbildning och bor på 

landsbygden är sårbara för att börja ägna sig åt prostitution.46 Utifrån ett feministiskt 

perspektiv på globalisering uppmärksammas könsmaktsordningen och kvinnor som de mest 

utsatta av globaliseringens konsekvenser. Scholte nämner bland annat att den ökade 

migrationen som kommit med öppnare gränser slagit hårt mot just kvinnor då de exploateras 

                                                        
43 Peters, 2005:35, 40 
44 Marsh David, Theory and Methods in Political Science, 2002:109-112; Malnes Raino, De politiska ideernas 
historia, 2004:279-280 
45

 Okin Moller Susan, Mångkulturalism – Kvinnor i kläm?, 2002:18; Malnes, 2004:279-280 
46 Momsen, H Janet, Gender and development, 2003:192, 212 
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som sexarbetare i de rikare länderna.47 Askola nämner att det är viktigt att se på våld mot 

kvinnor och kvinnors generella utsatthet som orsaker till människohandel. Hon ser att 

globaliseringen har marginaliserat kvinnor ytterligare i samhället i de fattigare länderna. 

Medan kvinnor i väst blir mer jämställda blir kvinnor i fattigare delar mer utsatta. Kvinnor 

utsätts för diskriminering och våld i större utsträckning än män och arbetslösheten är ofta 

högre bland kvinnor. Därför är kvinnor sårbara för att lockas att migrera till andra länder.48  

 

3.3.2 Feminism och människohandel för sexuella syften 

Feminismens fokus när det gäller policys och lagar mot människohandel för sexuella syften 

ligger både på att analysera och kritisera problemet och att skapa sätt att bekämpa problemet i 

realiteten. Den stora frågan angående människohandel för sexuella syften handlar om 

relationen mellan prostitution och människohandel samt skillnaden mellan medgivande och 

tvång när det gäller kvinnans delaktighet i prostitutionen.49  

 

Feminismen är uppdelad i två huvudinriktningar när det gäller att förstå problemet med 

människohandel för sexuella syften samt relationen mellan människohandel för sexuella 

syften och prostitution. De två inriktningarna är liberalfeminismen och radikalfeminismen.  

Liberalfeminismen menar att en stark koppling mellan prostitution och människohandel för 

sexuella syften är ofördelaktig då möjligheten till fria val förbises.50 

 

Den mer radikala inriktningen som är strukturalistisk, menar att all prostitution utgör en form 

av människohandel för sexuella syften. Prostitutionen reproducerar och upprätthåller kvinnans 

underordning i samhället. Det finns en patriarkal konstruktion av mäns rätt till kvinnors 

kroppar där prostitution anses vara pådyvlat av det patriarkala samhället. Genom att 

upprätthålla normer om kvinnors kroppar som objekt möjliggörs människohandel för sexuella 

syften.51 

 

Kvinnors rättigheter har utvecklats i västvärlden och för att upprätthålla mäns rätt till kvinnors 

kroppar figurerar människohandel för sexuella syften som en mekanism vilken tillförser 

männen med nya kroppar. Prostitution och människohandel för sexuella syften bygger 
                                                        
47 Scholte, 2005:133-134 
48 Askola, 2007:28-31 
49 Thomas, Chantal Four Studies in Contemporary  Governance Feminism, 2006:347-350 
50 Ibid: 347-350 
51 Arnberg Klara, Den marginaliserades röst – feministiska teorier om trafficking och nya forskningsfrågor, 
2005; Askola, 2007:22-24  
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sålunda på en objektifiering av kvinnor och båda är former av maktutnyttjande eftersom 

prostitution upprätthåller de normer som möjliggör människohandeln.52   

 

Feminismen är behjälplig för vår studie eftersom människohandel för sexuella syften främst 

drabbar kvinnor och flickor och därför kan ses som en jämställdhetsfråga. Enligt feministisk 

teori är människohandel för sexuella syften en del av våld mot kvinnor i allmänhet som 

existerar på grund av könsmaktsordningen där kvinnor är underordnade och brott mot kvinnor 

är underprioriterade. Med ett genusperspektiv som utgångspunkt fokuserar vi på 

förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som har att göra med olika sätt att stärka kvinnans 

roll i samhället och arbeta mot den könsmaktsordning där kvinnor är i underläge och sårbara 

för att falla offer för människohandel för sexuella syften.  

 

I denna uppsats ses människohandel som ett globalt problem och fokus läggs på aktörer både 

över, på och under den statliga nivån. En kombination av feministiska och 

nyinstitutionalistiska teorier bidrar till en förståelse för de normer som ligger till grund för 

människohandel för sexuella syften och vilka åtgärder som fokus bör läggas på. 

Nyinstitutionalismen hjälper oss att se till både formella och informella institutioner eftersom 

teorin påvisar att lagar och regler, men även normer är viktiga i samhället. Det är väsentligt att 

inte bara undersöka officiella dokument och staten som aktör utan även fokusera på det som 

är oskrivet men ändå styrande i samhället, samt aktörer vid sidan av staten. För att få en 

helhetsbild behövs ett perspektiv där implementeringen av beslut är lika viktig som besluten i 

sig. Feminismen genomsyrar denna uppsats eftersom teorin styr inriktningen mot ett 

jämställdhetsperspektiv och hjälper oss med vilka former av åtgärder vi bör fokusera på. 

Radikalfeminismen, som är inriktad på samhällsstrukturer och normer är användbar för att 

definiera de normer som kan ligga till grund för människohandel för sexuella syften.   

 

Vi skiljer formella och informella institutioner åt genom att räkna de formella institutionerna 

som ”det som står på pappret”, i form av lagar och dokument och de informella institutionerna 

är normer och kopplas till hur det formella implementeras i praktiken. De formella kan 

däremot påverka de informella och fungera som en indikator på att normer behöver förändras. 

Normer och värderingar är i slutändan även styrande för vilka formella institutioner som 

skapas. 

                                                        
52 Arnberg, 2005 
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4 METOD OCH MATERIAL 

 

4.1 Forskningsdesign 

 

Vi kommer att använda oss av traditionell fallstudiedesign eftersom de analysenheter som 

undersöks befinner sig i en och samma kontext, det vill säga inom Rumänien.53 Genom att 

välja ett fall och ha få analysenheter kan vi gå in mer på djupet när vi analyserar. 

Fallstudiedesignen är lämplig i vår studie eftersom vi ska utreda ett komplext problem och om 

annan design valts, till exempel surveyundersökningar, med ett större antal enheter, kan 

väsentliga detaljer förbises. Fallstudiedesignen tillåter oss att använda ett flertal källor och 

olika typer av data samt uppmuntrar till metodkombination.54 

 

Rumänien är ett typiskt fall eftersom landet har socioekonomiska likheter med andra 

ursprungsländer för människohandel för sexuella syften inom Europa. Liksom i många andra 

länder i regionen finns stora problem med fattigdom, könsdiskriminering, arbetslöshet och 

splittring inom familjen.55   

 

4.1.1 Kritik mot fallstudiedesignen 

Det kan vara svårt att generalisera resultatet när ett fall studeras eftersom fallet måste vara 

representativt. Dock kan kritiken mot fallstudiens generaliserande möjligheter överkommas 

om fallet delar utmärkande kännetecken med andra fall.56 Det finns andra länder i Europa som 

har liknande problem som Rumänien samt har samma historiska lokalisering, det vill säga att 

länderna är forna Europeiska kommuniststater samt relativt nya demokratier. Länderna har 

även liknande sociala lokaliseringar då de har likartade socioekonomiska tillstånd och 

patriarkala samhällsstrukturer. Utifrån kriterier för en fallstudies möjligheter till 

generalisering kan vår studie ge en fingervisning om vad ett EU-medlemskap innebär för 

ursprungsländernas bekämpning mot människohandel.  

 

 

 

                                                        
53 Esaiasson Peter, Metodpraktikan, 2007:121 
54 Denscombe Martyn, Forskningshandboken, 2009:59-61 
55 Nicola, 2009:134; SOS- Barnbyar, Alarmerande fattigdom i forna Sovjet, 2004 
56 Ibid:69 
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4.2 Metod 

 

Vi kommer att utföra en fältstudie under 18 dagar i Rumäniens huvudstad Bukarest. Genom 

att möta människor, föra samtal med dem och studera deras arbete på gräsrotsnivå kan vi få en 

djupare förståelse för hur situationen kring människohandel ser ut i Rumänien och vad EU-

medlemskapet har inneburit för landet. 

 

4.2.1 Kvalitativ textanalys 

När det gäller EU:s strategi och statens bekämpning av människohandel används kvalitativ 

textanalys. Vi ska ta fram det viktigaste innehållet i olika texter genom att noggrant läsa dem. 

De frågor som ställs till texten är vilken strategi och vilka åtgärder som finns gällande 

förebyggande- och skyddsåtgärder. När det rör EU:s och statens och strategier och åtgärder 

ska vi använda texterna för att beskriva. Vi ska systematisera innehållet för att få överblick 

över det vi undersöker. 57 Intressant är vilka formella institutioner i form av skriftliga beslut, 

lagar, regler och rekommendationer som finns rörande människohandel för sexuella syften. 

För att se hur trenden ser ut kring människohandelns utbredning ska vi genom kvalitativ 

textanalys granska kvantitativa källor i form av den rumänska statens officiella statistik.  

 

Kvalitativ textanalys är fördelaktig i vår uppsats eftersom vi intresserar oss för vissa passager 

i texterna snarare än summan av delarna. Ett problem med kvalitativ textanalys är att 

forskaren måste välja ut delar av ett ibland omfattande material och risken är att viktigt 

material försvinner i urvalsprocessen.58 I vår studie hjälper teorier och tidigare forskning till 

med riktlinjer om vad vi ska leta efter och vi har förutbestämda kategorier att gå efter vilket 

förenklar urvalsprocessen. 

 

4.2.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 

För att utreda informella institutioner ska vi huvudsakligen göra kvalitativa samtalsintervjuer 

med dem som arbetar inom både mellan- och icke-statliga organisationer. Vi intresserar oss 

för vilka normer kring människohandel som är rådande i Rumänien och hur de formella 

lagarna och reglerna implementeras för att förstå vad EU-medlemskapet inneburit i realiteten. 

Intervjuer kommer också att användas för att se hur organisationerna uppfattar trenden kring 

människohandelns utbredning sedan EU-medlemskapet. 

                                                        
57 Esaisson, 2007:237-238 
58 Ibid:237, 249 



 21

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi ska ha en ram för de 

frågor vi ska ställa som innehåller standardfrågor utan fast ordningsföljd. Till skillnad från i 

till exempel enkäter, kommer svarsalternativen att vara öppna. Det kommer att finnas 

utrymme för improviserade följdfrågor och för den intervjuade att utvecklade sina svar och 

idéer.59  

 

Våra intervjuer kommer att ha formen av informantundersökningar och ske under personliga 

möten. De vi intervjuar kommer att väljas utifrån sin centrala position. De är vittnen, 

informanter, som har en unik inblick och bidrar med viktig information om bekämpningen av 

människohandel.60  

 

Kvalitativa samtalsintervjuer är i vår uppsats behjälpliga eftersom vi vill undersöka ett 

komplext och kontroversiellt problem. Med hjälp av djupa personliga intervjuer kan vi 

synliggöra förekomsten av olika tankekategorier genom att få insikt om informanternas 

tankar, åsikter och erfarenheter.61 Till skillnad från frågeundersökningar som fokuserar på 

frekvensen av ett fenomen synliggör vi genom samtalsintervjuer hur fenomenet ter sig.62 

 

Kritik mot samtalsintervjuer 

En risk med alla olika sorters intervjuer är intervjuareffekt. Denna effekt ska vi motverka 

genom att uppträda neutralt och förhålla oss opartiska till informanternas uttalanden under 

intervjuerna för att på så sätt inte påverka svaren.63 Personintervjuer kan kritiseras för 

bristande representativitet då endast ett fåtal informanter används.64 Dock kommer vi att 

försöka välja ut flera av de huvudsakliga organisationerna i Rumänien och deras lokalisering 

på gräsrotsnivå gör att de bör vara insatta i problemet. Organisationerna är oberoende av 

varandra och får vi samma information från flera källor stärks trovärdigheten.  

 

Intervjuernas upplägg 

Vi kommer först att kontakta informanterna för att presentera vårt syfte och vår önskan om 

intervju. Väl på plats betonar vi att intervjuerna kommer ingå i en vetenskaplig studie. 

Frågorna ska vara tydliga, enkla att förstå och inte för akademiska. ”Hur”- frågor kommer att 
                                                        
59 Ibid:283-284; Denscombe, 2009:234-235 
60 Esaiasson, 2007:257, 291; Denscombe, 2009:233, 251 
61 Denscombe, 2009:232-233 
62 Esaiasson, 2007:284 
63 Denscombe, 2009:246 
64 Ibid:154 
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föredras framför ”varför”- frågor eftersom vi vill få informanterna att berätta snarare än att 

strikt svar på frågorna. Intervjuerna kommer att inledas med uppvärmningsfrågor där vi frågar 

allmänt om organisationens arbete. Vi ställer sedan tematiska- och uppföljningsfrågor där 

intervjupersonen kan utveckla sina resonemang och vi kan ställa följfrågor där det behövs. 

För att försäkra oss om att vi har förstått informanten rätt kommer vi att ställa tolkande 

frågor.65 

 

I den här uppsatsen kommer alltså en kombination av olika metoder att användas. Genom att 

kombinera textanalys med samtalsintervjuer kan vi få en bredare bild av ur fenomenet ser ut. 

Vi måste använda flera metoder för att kunna fullfölja syftet med undersökningen att se till 

både det formella och informella. Texter kring EU och staten krävs för att vi ska se de 

formella institutionerna medan intervjuer med organisationerna behövs för att vi ska kunna 

utreda hur de formella institutionerna implementeras.  

 

4.3 Material 

 

Materialet i uppsatsen kommer att utgöras av texter i form av litteratur, internetkällor och 

insamlad data från intervjuerna.  För att se hur trenden ser ut i Rumänien idag kommer vi att 

kvalitativt undersöka kvantitativa källor i form av statistiska undersökningar inom rapporter 

gjorda av den statliga myndigheten mot människohandel. Det skriftliga materialet som ska 

användas för att beskriva statens åtgärder och EU:s strategi kommer att hittas på Internet, 

främst på den rumänska statens och EU:s hemsidor. I viss mån kommer även litteratur kring 

EU:s arbete mot människohandel att användas. Intervjuerna utgör ett stort underlag för 

materialet till denna uppsats då flera av frågeställningarna är djupgående och bygger på 

informanternas utsagor.    

 

4.3.1 Källkritik 

När det gäller statens statistik på utbredningen av människohandel för sexuella syften kommer 

vi att vara uppmärksamma på validiteten. Validitet handlar om kopplingen mellan teoretiska 

och operationaliserade begrepp. Om ett fenomen är komplicerat och entydigt finns det risk för 

validitetsproblem. Människohandel för sexuella syften är ett komplicerat ämne. Det finns 

många olika sätt att definiera problemet på, vilket kan skapa otillförlitliga källor. När vi 

                                                        
65 Esaiasson, 2007:290, 298-299 
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hanterar statistiska källor måste vi vara uppmärksamma på ifall datan avspeglar verkligheten 

och inte har blivit påverkad av diskuterbara definitioner eller egenintresse. Det finns skäl till 

att ifrågasätta statens uppgifter eftersom även officiella, statliga publiceringar kan innehålla 

egenintresse. När vi analyserar dokument och kvantitativ data kommer vi att vara kritiska och 

lyhörda på om det finns några sociala konstruktioner av problemet med människohandel för 

sexuella syften samt om det kan existera något egenintresse i det publicerade.66 

 

När det gäller de icke-statliga organisationerna som källa, har vi skäl att vara mindre 

misstänksamma då de ofta arbetar som frivilligorganisationer och är oberoende av statliga 

intressen. Vi ska träffar flera organisationer som är oberoende av varandra för att stärka 

tillförlitligheten till uppgifterna. 

 

4.3.2 Transkribering 

Under intervjuerna kommer vi att använda bandinspelningar samt komplettera med 

fältanteckningar för att inte visuella uppfattningar ska förbises. Om informanten inte 

godkänner att intervjun spelas in på band kommer endast fältanteckningar att användas.67 

Fältanteckningarna och ljudinspelningarna kommer sedan att renskrivas och sammanställas.  

 

4.4 Operationaliseringar av begrepp 

 

I modellen visas hur vi de teoretiska begreppen kommer att operationaliseras och vad vi 

kommer att fokusera på i uppsatsen. Operationaliseringarna är egenhändigt konstruerade 

utifrån tidigare forskning om kopplingen mellan människohandel, prostitution och normer 

samt EU:s fokusområden. Indelningen i formella och informella institutioner kommer ifrån 

nyinstitutionalistisk teori och innehållet i rutorna genomsyras av feministiska tankegångar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66 Ibid:304-305, 317 
67 Ibid:231, 258 
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Tabell 1. Operationaliseringar av begrepp 

- Formella 

institutioner 

Lagar/rekommendationer:  

* Mot människohandel 

* Till skydd av offren 

* Mot prostitution        

* Mot våld mot kvinnor.  

* Om jämställdhet.  

- Informella 

institutioner 

 

Normer kring: 

* Efterfrågan på sex 

* Könsroller 

* Synen på offer för 

människohandel som 

offer/prostituerade 

* Syn på prostituerade som 

offer/kriminella 

 

4.5 Analysverktyg 

 

4.5.1 Analysram 

För att kunna besvara våra frågeställningar måste vi redogöra för formella och informella 

institutioner. Institutionerna söks och väljs ut med hjälp av ett genusperspektiv, i enlighet med 

institutionerna som finns beskrivna i operationaliseringar under avsnitt 5.4.  Frågorna 

kommer att besvaras genom att först redovisa den formella informationen; statens statistik, 

EU:s formella strategi och statens formella institutioner mot människohandel. EU:s strategi 

och Rumäniens formella arbete kommer att sammanställas i en tabell som den nedan.   

 

Efter den formella informationen kommer en mer analytisk del där informella institutioner tas 

hänsyn till. Här bygger empirin och analysen på informationen som tagits fram med hjälp av 

intervjuerna med de olika organisationerna. Även EU:s strategi och Rumäniens arbete i 

praktiken kommer att jämföras i en tabell för att se vad i EU:s strategi som egentligen följs i 

Rumänien och vilka brister som eventuellt finns.  
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Tabell 2. Analysram  

 EU: s strategi Rumäniens formella åtgärder 

Förebyggande åtgärder   

Skyddsåtgärder   

  Rumäniens åtgärder i praktiken 

Förebyggande åtgärder   

Skyddsåtgärder   

 

4.5.2 Intervjuguide  

Nedanstående frågor ska vi utgå ifrån i intervjuerna med syfte att kunna redovisa den 

informella delen av arbetet och för att komplettera de officiella fakta. 

 

• Hur arbetar organisationen i fråga mot människohandel för sexuella syften? 

• Hur fungerar arbetet mot människohandel generellt i Rumänien?  

• Hur ser situationen ut för kvinnor i Rumänien och hur arbetar Rumänien för att öka 

jämställdheten? 

• Är människohandel för sexuella syften en genusfråga?  

• Hur förhåller sig prostitution och människohandel för sexuella syften till varandra? 

• Hur är synen på offer för människohandel för sexuella syften i Rumänien?  

• Hur ser trenden ut kring människohandel för sexuella syften ut sedan EU-

medlemskapet?  

• Hur påverkar EU-medlemskapet Rumäniens arbete mot människohandel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

5 RESULTATREDOVISNING 

 

5.1 Vilken strategi har EU för förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder när det 

gäller människohandel för sexuella syften? 

 

 

 

5.1.1 EU:s helhetsperspektiv 

Sedan 1996 har EU utvecklat ett helhetsperspektiv och en multidisciplinär strategi i arbetet 

mot människohandel där flera olika aktörer ingår. Strategin bygger på både nationellt och 

internationellt samarbete och åtgärder behöver tas inom förebyggande arbete, skydd av offren 

och lagföring. Dock har EU enligt egen utsaga tagit fler steg när det gäller lagföringsbiten än 

inom fälten förebyggande arbete och skydd av offren.68 

 

EU belyser könsdimensionen när det gäller människohandel och bedömer att kvinnor är mer 

sårbara för att bli offer på grund av deras generella utsatta ställning. I EU:s strategi mot 

människohandel finns därför uttryckt ett behov av att arbeta för jämställdhet mellan könen. 

Flera resolutioner som är specifikt inriktade mot människohandel av kvinnor har antagits. 

Arbete för ökad jämställdhet och minskad fattigdom bland kvinnor är enligt EU väsentligt för 

att förhindra att kvinnor blir offer för människohandel.69  

 

EU sätter press på medlemsstaterna att ha en lagstiftning som effektivt ska motarbeta 

människohandel och utveckla mekanismer för att skydda offren. Människohandel är en av de 

punkter som ett anslutningsland måste ta hänsyn till för att bli medlem i EU. Det måste finnas 

mekanismer för att bekämpa problemet effektivt bland polisen och andra myndigheter och det 

ska finnas nationella statistiska instrument för att mäta omfattningen av den organiserade 

brottsligheten.70 

 

1996 kom en Communication on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation 

där kommissionen utvecklade en strategi för att förebygga och bekämpa människohandel för 

                                                        
68 EU, Trafficking in women- A comprehensive European Strategy, 2001  
69 Ibid  
70 Europeiska kommissionen, Guide to the main administrative structures required for implementing the acquis, 
2005:kap 24 

I den här frågan redogörs EU:s strategi mot människohandel. Först ges en generell bild av 
strategin och därefter följer ett avsnitt med förebyggande- respektive skyddsåtgärder. 
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sexuella syften.71 År 2000 infördes DAPHNE- programmet som satte in människohandel för 

sexuella syften i ett bredare sammanhang då det uppmärksammade våld mot kvinnor och barn 

och inkluderade människohandel för sexuella syften som en del av detta våld.72 

 

Konventionen Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 

från 2005 innefattar åtgärder som stater ska ta inom förebyggande arbete, skydd av offren och 

lagföring. Att garantera jämställdhet mellan könen nämns som viktigt inom alla områden.73 

 

Direktivet Roadmap for equality between women and men 2006-2010 uppmärksammar 

existerande problem med jämställdhet. Kvinnor är mer fattiga än män, tjänar mindre, har 

svårare att komma ut på arbetsmarknaden och är mer utsatta för diskriminering. Det finns 

också stora problem med våld mot kvinnor och under denna rubrik nämns människohandel av 

kvinnor. Det är enligt EU viktigt att arbeta mot efterfrågan av sexuella tjänster. Värde sätts 

även på att luckra upp könsroller inom både arbetsliv och media som hindrar kvinnor och män 

att bli jämställda.74  

 

DAPHNE III är ett program som pågår mellan 2007 och 2013 och det riktar sig mot all form 

av våld emot kvinnor och barn. Människohandel nämns som en synnerligen grov form av våld 

mot kvinnor i Europa. Direktiven i Daphne III riktas mot utveckling av kommunala policys 

för att öka jämställdheten och arbeta mot människohandel. Programmet syftar bland annat till 

att stödja icke-statliga organisationer som arbetar med dessa frågor.75 

 

5.1.2 Förebyggande åtgärder 

EU har både specifika och generella åtgärder när det gäller förebyggande arbete mot 

människohandel för sexuella syften. Det är viktigt att öka medvetenheten om problemet 

genom att till exempel ha informationskampanjer.76  

 

Väsentligt är att förändra attityder som har att göra med sexuellt utnyttjande av kvinnor. I 

konventionen om människohandel från 2005 ägnas ett kapital om efterfrågan på sexuella 

                                                        
71 Trafficking in women- A comprehensive European Strategy, 2001 
72 Ibid 
73 Europeiska rådet, Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 2005 
74 EU, Roadmap for equality between women and men 2006-2010, 2008 
75 Europeiska kommissionen, Daphne III: Prevent and combat violence against children, young people and 
women and to protect victims and groups at risk, 2009  
76 Council of Europe, 2005 
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tjänster som beskrivs som en bakomliggande faktor för människohandel av kvinnor och barn. 

Varje stat ska anta legala såväl som sociala och kulturella åtgärder för att minska efterfrågan. 

Bland annat ska det finnas forskning i ämnet, medvetenheten ska öka om icke-statliga 

organisationers roll i att se efterfrågan som en bakomliggande orsak och 

informationskampanjer ska utfärdas som riktas till exempelvis myndigheter. I skolan ska 

barnen lära sig om jämställdhet och att sexuell diskriminering inte tolereras.77  

 

I sin plan, från 2005, för hur bland annat förebyggande åtgärder bör se ut lyfter EU även fram 

arbete mot socio-ekonomiska problem som gör att människor är desperata att finna arbete i 

väst. Ansökningsländer ska minska klyftorna mellan män och kvinnor och förbättra 

kvinnornas situation på arbetsmarknaden. EU betonar i samma plan att strategier för 

förebyggande arbete ska riktas särskilt mot kvinnor och barn och vara genusrelaterat. Det är 

även viktigt att arbeta mot efterfrågan av bland annat sexuellt utnyttjande.78 

 

5.1.3 Skyddsåtgärder 

EU poängterar att de som fallit offer för människohandel har gått igenom ett svårt trauma och 

är i stort behov av hjälp och stöd. Det mesta av arbetet bör skötas på nationell eller lokal nivå. 

Härbergen och center där offren kan rehabiliteras ska finnas. Offren ska även få medicinskt, 

socialt, psykologiskt och legalt stöd. Även hjälp till utbildning eller jobb är viktigt att erbjuda 

när offren återvänder till sitt hemland.79  

 

EU tillskriver icke-statliga organisationer stor betydelse i arbetet med att skydda och stötta 

offren av människohandel för sexuella syften.80 Det är viktigt att myndigheter samarbetar med 

icke-statliga organisationer så att det finns ett förhållande byggt på förståelse och förtroende 

aktörerna emellan. Det är viktigt att medlemsstaterna på nationell nivå samarbetar med icke-

statliga organisationer och stärker deras arbete.81 Ett angreppssätt ska användas som bygger 

på mänskliga rättigheter och hjälp till offer av människohandel ska vara villkorslös och 

oberoende av ifall offret väljer att delta i rättsprocessen eller inte. Hjälp till kvinnor som blivit 

utsatta för sexuell människohandel ska utföras med en jämställdhetsapproach. De som utsatts 

                                                        
77 Ibid 
78 Ingång till EU-rätten, EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing 

trafficking in human beings, 2009 
79 Trafficking in women- A comprehensive European Strategy, 2001  
80 Ibid 
81 Ingång till EU-rätten,, 2009  
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för människohandel ska ses ur ett offerperspektiv. Hjälpen ska vara fri från fördömande och 

diskriminering.82 

 

EU har alltså ett helhetsperspektiv i hur människohandel ska bekämpas. Genom att analysera 

de riktlinjer EU har ser vi att det inom förebyggande arbete viktigt att arbeta mot de normer 

som underordnar kvinnan och försöka förbättra hennes situation inom olika områden. När det 

gäller skyddsåtgärder måste kvinnorna ses som offer och inte förövare och få den hjälp som 

de är i behov av.  

 

EU:s strategi utgår ifrån ett genusperspektiv och en holistisk bild av hur arbetet mot 

människohandel ska gå till i medlemsstaterna. Dock är ovanstående snarast 

rekommendationer. Som Askola nämner har EU inte kapacitet att utföra eller övervaka ett 

sådant helhetsarbete.83 Exempelvis finns ingen instans som kan bestraffa en stat som inte utför 

ovanstående uppgifter. 

 

Enligt EU ska staterna arbeta mot efterfrågan av sexuella tjänster. Problemet är att det inom 

EU inte finns någon konsensus om synen på prostitution. Prostitution skapar normer som 

ligger bakom människohandeln och finns det ingen gemensam strategi mot problemet är det 

svårt för staterna att veta hur de ska arbeta mot efterfrågan. Inom EU har staterna olika bild av 

prostitution där vissa, har en radikalfeministisk syn och vissa antar ett liberalfeministiskt 

perspektiv. De olika inställningarna skapar problem när EU beskriver hur det är viktigt att 

eftersom vissa stater inte ser efterfrågan som ett problem när det sker under samtycke.  

 

5.2 Hur ser trenden ut i Rumänen sedan EU-medlemskapet angående 

utbredningen av människohandel för sexuella syften? 

 

 

 

 

 

5.2.1 Vad visar statistiken kring människohandel för sexuella syften? 

                                                        
82 Human Trafficking.org, Recommendations on identification and referral to services of victims of trafficking in 
human beings 
83 Askola, 2007:6-7 

Inledningsvis redovisas statlig statistik om trenden kring människohandel. Sedan följer en 
granskning av siffrorna och en analys om huruvida människohandel har ökat eller minskat 
sedan EU-medlemskapet.  
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En av uppgifterna som den nationella myndigheten mot människohandel i Rumänien har är att 

utvärdera arbetet mot människohandel.84 Myndigheten utkommer kontinuerligt med rapporter 

som beskriver problemets omfattning, natur och hur arbetet mot människohandel ser ut på 

olika plan. Rapporterna bygger på uppgifter från en nationell databas där identifierade offer 

av människohandel registreras. Genom att registrera offren kan myndigheten få en överblick 

av problemet bland annat gällande dess sociodemografiska faktorer, såsom kön, härkomst, 

utbildningsnivå och ålder.85  

 

I figur 2 och 3 visas att tvångsarbete var den största formen av människohandel både år 2007 

och första halvåret 2009, men den följs tätt av den sexuella. Både tvångsarbete och 

människohandel för sexuella syften har enligt myndigheten minskat i omfattning. När det 

gäller människohandel för sexuella syften är alla identifierade offer kvinnor.86  

 

Figur 1. Former av människohandel, 2007    Figur 2. Former av människohandel, första halvåret 2009 

 

 

Enligt den statliga myndigheten har människohandeln minskat drastiskt sedan år 2006. I den 

årliga rapporten från 2007 beskrivs hur Rumänien fortsätter att vara ett ursprungsland för 

människohandel, men att fenomenet tydligt är inne i en nedgående trend. Dock nämns en 

ökning av den interna människohandeln och landet är 2007 på tredje plats över 

destinationsländer för människohandel av rumänska kvinnor.87 Som synes i figur 4 visar 

siffrorna på en drastisk minskning i omfattningen av problemet och människohandeln för 

sexuella syften visas ha minskat från 406 offer första halvåret 2007 till 121 offer första 

                                                        
84 NAATP, Role, 2006 
85 Report on trafficking in persons in Romania 2007, 2008:10 
86 Ibid s 36 
87 Report on trafficking in persons in Romania 2007, 2008:22 
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halvåret 2009.88 Statistik saknas om människohandel för sexuella syften från första halvåret 

av 2006. 

 

Figur 3. Antal registrerade offer för människohandel, alla former och specifikt för sexuella syften, första sex 

månaderna, 2006-2009  

 

 

 

 

 

 

 

Sedan EU-medlemskapet syns alltså en kraftig minskning i fenomenet människohandel, 

särskilt den för sexuella syften i Rumänien.  I rapporten från 2009 kan även läsas att 

människohandel har minskat kraftigt efter anslutningen till EU.89 

 

5.2.2 Vad anser organisationerna om statistiken? 

Enligt flera av representanterna från olika organisationer i Rumänien som arbetar mot 

människohandel bör försiktighet iakttas i tolkningen av myndighetens siffror.90 UNDP i 

Rumänien anser att fenomenet har minskat mycket på grund av ekonomisk utveckling och 

informationsarbete, men lyfter också fram att det finns ett stort mörkertal och att offren 

antagligen är tre till fyra gånger fler än siffrorna visar.91 

 

Ett problem som tas upp av flera av organisationerna är att inte alla offer rapporteras av 

myndigheten. De som registreras i databasen måste vittna och samarbeta för att ses som offer 

                                                        
88 NAATP, Tvåårig analys av människohandel för perioden januari-juni 2009, 2009 
89 Ibid 
90 Matei Iana, Reaching Out, intervju 091130;  AIDRom, intervju 091207; Focus, intervju 091124, ADPARE, 
intervju, 091126 
91 Mocanu Mircea, UNDP intervju 091023; AIDRom, 091207 
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och få sina rättigheter. Många vänder sig därför hellre till icke-statliga organisationer för 

hjälp. Enligt Iana Matei som arbetar med offren för människohandel påstår staten att vissa 

offer för människohandel enbart är prostituerade, medan organisationer ser att de ska 

registreras i databasen. Matei menar att det finns en norm om att offer för människohandel är 

”horor” även på statlig nivå, vilken hindrar offren från att vilja registrera sig.92 Den nationella 

databasen innehåller personlig informationen om offren och Matei lyfter fram att tjejerna inte 

vet om informationen sparas och vad den används till. Därför vill många inte registreras som 

offer. Flera organisationer nämner även att de öppnade gränserna sedan EU-medlemskapet 

gjort att det är svårare att identifiera offer och att det blivit mindre kontroll över dem som tar 

sig ut och in i Rumänien.93 

 

Enligt Iana Matei påstås det att siffrorna minskat så drastiskt för att staten vill ge en bra bild 

av Rumänien inför omvärlden. Staten vill visa inför EU att Rumänien arbetar aktivt mot 

problemet. Matei anser att Rumänien snarare har växt som ursprungsland för människohandel 

för sexuella syften sedan EU-medlemskapet. Det är mest generande att vara ett ursprungsland 

för människohandel för sexuella syften. Därför vill staten uppmärksamma människohandeln 

för tvångsarbete och att Rumänien skulle ha växt som destinationsland. Då är det upp till 

andra ursprungsländer att lösa sina problem.94  

 

Alla organisationer är inte fullt så kritiska mot statens siffror. Flera organisationer anser att 

människohandeln har bytt form och att den för sexuella syften har minskat. Anledningen tros 

bland annat vara att människohandlarna söker sig till nya lukrativa former av 

människohandel, exempelvis tiggeri. 95  Ett problem som en organisation tog upp är dock att 

kvinnor och flickor som utnyttjas för tvångsarbete samtidigt ofta används som prostituerade 

och det är därför svårt att veta hur omfattande problemet är. Många anser det lättare att 

anmäla sig som offer för tvångsarbete än som offer för sexuell människohandel.96  

 

Statens statistik visar tydligt att människohandel för sexuella syften minskat drastiskt sedan 

EU-inträdet. Det som framkommit av intervjuerna är att det finns ett flertal faktorer att ta 

hänsyn till när trenden ska analyseras. Det finns indikatorer på att staten framhåller en bild 

                                                        
92 AIDRom, 091207; Matei, 091130 
93 Matei, 091130, AIDRom, 091207, ADPARE, 091126 
94 Matei, 091130 
95 Mocanu, 091123, ADPARE, 091126 Caritas, 091208 
96 AIDRom, 091207  



 33

Avsnittet inleds med en redogörelse för Rumäniens formella förebyggande- och 

skyddsåtgärder. Sedan följer en jämförelse mellan EU:s strategi och Rumäniens formella 

åtgärder. Avslutningsvis analyseras hur implementeringen av strategin fungerar, vilka brister 

som möjligen finns och varför situationen ser ut som den gör. 

 

som inte riktigt stämmer. Staten kan ha ett intresse av att tona ner utbredningen av 

människohandeln för sexuella syften för att se bra ut för omvärlden och inte ta hänsyn till de 

omständigheter som råder kring databasen. Det är svårt att kontrollera gränserna sedan EU-

inträdet och därmed försvåras identifikationen av offer.  

 

Till synes finns allmänt en mentalitet där offer för människohandel ses som prostituerade, 

vilket resulterar i att alla offer inte vill ge sig till känna. Hopblandningen av begreppen när det 

gäller prostituerade kvinnor och offer för människohandel gör även att staten inte räknar med 

alla offer utan ser dem som prostituerade. Människohandeln är en så pass dold verksamhet att 

det också kan antas att mörkertalet är stort. Staten och organisationerna ger olika bilder av 

problemets utbredning, där staten ger sken av att människohandel för sexuella syften i princip 

avstannat, medan de flesta organisationer menar att denna form av människohandel 

fortfarande är ett stort problem.  

 

Det är svårt att konkludera den exakta trenden kring människohandel, men då vi tar in flera 

aspekter av frågan är det ändå möjligt att ställa sig tveksam till statens siffror, åtminstone att 

just den sexuella människohandeln skulle ha minskat så pass drastiskt.  

 

5.3 Hur implementerar Rumänien EU:s strategi mot människohandel för sexuella 

syften, vilka eventuella brister finns och varför? 

 

 

 

 

 

5.3.1 Rumäniens formella åtgärder  

Människohandel anses enligt den rumänska staten vara ett grovt brott mot mänskliga 

rättigheter som skapar socioekonomiska skador i samhället.97 I arbetet med att förebygga 

människohandel och skydda offren inrättades i samband med EU-inträdet en statlig 

myndighet, (NAATP) med syfte att koordinera, utvärdera samt övervaka implementeringen 

                                                        
97 NAATP, Key Issues, 2006  
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av policys för människohandel. Enligt myndigheten samarbetar den med statliga och icke-

statliga organisationer, nationella såväl som internationella.98  

 

Den statliga myndigheten har 15 regionala center i Rumänien som arbetar mot 

människohandel. De lokala centren övervakar implementeringen av policys på den lokala 

nivån och de arbetar tillsammans med icke-statliga organisationer för att koordinera 

organisationernas arbete.99  

 

För perioden 2006-2010 har en nationell strategi- och handlingsplan antagits i bekämpningen 

av människohandel, innehållandes bland annat strategier för förebyggande åtgärder såväl som 

skyddsåtgärder.100  

 

Förebyggande åtgärder 

År 2001 antog Rumänien lagen mot människohandel; Law on Preventing and Combating 

Trafficking in Human Beings som återfinns i brottsbalken och innefattar en definiering på 

människohandel samt olika grader av straff.101 I brottsbalken finns lagen om illegalt 

frihetsberövande och den som tvingar en individ till att tillämpa prostitution ska bli dömd till 

fängelse.102 Lag mot prostitution finns även den i den rumänska brottsbalken. En person som 

prostituerar sig ska dömas från tre månader upp till tre års fängelse.103  

 

När det gäller kvinnors rättigheter har staten ratificerat Konventionen om avskaffandet av alla 

former av diskriminering mot kvinnor. Formellt sätt har kvinnor och män samma rättigheter 

genom en anti-diskrimineringslag som trädde i kraft 2002 där både direkt och indirekt 

diskriminering förbjuds.104 Genom Law on the Prevention and Sanction of All Forms of 

Discrimination specificeras att all form av könsdiskriminering är förbjuden inom arbetslivet, 

rekrytering, befordran, tillgång till offentliga tjänster, social trygghet och utbildning.105 I 

Rumänien finns lagar som föreskriver samma lön för samma arbete oavsett kön. Jämställdhet 

mellan makar finns fastställt och lagen Law to Prevent and Fight Against Domestic Violence 

kriminaliserar våld mot kvinnor i hemmet. Enligt lagen inkräktar våld i hemmet på kvinnans 
                                                        
98 NAATP, Role, 2006  
99 NAATP, NAATP Regional Centers, 2006 
100 Regeringskansliet 2007; NAATP, National Strategy against trafficking in persons 2006-2010  
101 NAATP, LAW 678/2001 on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings 
102 European Crime Prevention Network, Legal Framework 
103 Ibid 
104 Regeringskansliet, 2007 
105 The advocates for human rights, Stop violence against women 
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fundamentala rättigheter och friheter. Det ska finnas både privata och offentliga skyddscenter 

för offren av misshandel. Den rumänska lagen förbjuder även våldtäkt.106 

 

Den nationella strategin för 2006-2010 ämnar stärka folkets egenskydd genom att sprida 

medvetenhet, stärka myndighetens roll som nationell koordinator av arbetet samt reducera 

sårbarheten hos bland annat kvinnor och efterfrågan på sexuell exploatering. Under 

tidsperioden 2006-2007 utfärdade den statliga myndigheten med hjälp av icke-statliga 

organisationer fyra nationella kampanjer med syfte att uppnå strategins mål.107  

 

Skyddsåtgärder 

I lagen Preventing and Combating Trafficking in Human Beings regleras offrens rätt till skydd 

och assistans. Lagen fastställer laglig rätt till speciell juridisk, fysisk och social assistans. 

Offren har rätt till temporärt husrum i de center som enligt lagen ska finnas.108 Centren ska 

tillhandahålla hushåll, personlig hygien, mat samt psykologisk och medicinsk assistans. Det 

ska också finnas arbetsträning och rådgivning för att hjälpa kvinnorna att söka arbete.109 

 

I den nationella strategin fastställs mål i arbetet med assistans till offren för människohandel. 

Strategin ska skapa ett nationellt system för att identifiera och assistera offer. Assistansen ska 

förbättras genom att de icke-statliga organisationernas erfarenhet kombineras med de statliga 

institutionernas.110  

 

Den rumänska regeringen antog i oktober 2007 National Standards for Specialized Assistance 

Services provided to trafficking victims. En individualiserad ansats ska tas i arbetet med skydd 

av offren för att möta deras individuella och specifika behov vilket underlättar återintegrering 

i samhället.111  

 

Nu kan vi jämföra hur Rumäniens formella åtgärder överensstämmer med EU:s strategi om 

vad som bör finnas i medlemsstaterna. I nedanstående tabell nr ? har EU:s strategi inom 

                                                        
106 U.S. Department of State, 2004; The advocates for human rights 
107 Report on trafficking in persons in Romania 2007, 2008:66; NAATP, Summary of the report on the 
achievement of objectives in the national action plan 2006-2007 for the implementation of the national strategy 
against trafficking in persons 2006-2010, 2008 
108 LAW 678/2001 on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings  
109 Ibid 
110 National Strategy against trafficking in persons 2006-2010  
111 Report on trafficking in persons in Romania 2007, 2008:61 
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förebyggande arbete och skydd av offren sammanställts med det som Rumänien formellt 

säger ska finnas.   

 

Tabell 3. EU:s strategi och Rumäniens formella åtgärder 

 EU:s strategi Rumäniens formella åtgärder 

Förebyggande 

åtgärder 

* Anta policys mot människohandel för 

att få bli medlem 

* Policy mot människohandel 

* Lagar mot människohandel * Lag mot människohandel 

* Stärka kvinnan på arbetsmarknaden 

 

* Lag mot diskriminering på 

arbetsmarknaden 

* Jobba med våld mot kvinnor 

 

* Lag mot våldtäkt 

* Lag mot våld mot kvinnor 

* Arbeta mot diskriminering av kvinnor * Lagar mot könsdiskriminering 

* Arbete mot socioekonomiska problem, 

framförallt fattigdom bland kvinnor  

* Lika rättigheter enligt lagen 

*Arbete mot efterfrågan av sexuella 

tjänster 

 

* Lag mot prostitution 

* Kampanjer mot efterfrågan av sexuella 

tjänster 

*Jobba mot könsroller 

 

 

*Förändra attityder kring sexuell 

exploatering av kvinnor 

* Stärka kvinnan i samhället 

* Information för att öka medvetenheten * Kampanjer för att uppmärksamma 

problemet 

Skydds- 

åtgärder 

*Assistans och stöd för offren 

 

* Lag som garanterar assistans och stöd för 

offren: 

* Härbärgen där offren kan rehabiliteras 

och få psykologisk, medicinsk, rättslig, 

social hjälp  

- Härbärgen där offer kan rehabiliteras och 

få psykologisk, medicinsk, rättslig och 

social hjälp 

* Hjälp till utbildning eller arbete - Hjälp till utbildning eller arbete 

* Återanpassning in i samhället - Återanpassning in i samhället 

*Offerperspektiv, de är offer ej kriminella - Offren ska ses som offer, ej kriminella 

* Stöd till icke-statliga org.  och 

samarbete 

* Samarbetar med icke-statliga org. 

 

Som synes i tabellen återfinns det mesta av EU:s strategi i Rumäniens formella åtgärder mot 

människohandel. Det gulmarkerade är dock områden inom vilka det formella arbetet i 
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Rumänien kan sägas ha brister. När det gäller våld mot kvinnor skulle lagarna i Rumänien 

kunna utvecklas mer. Det är inte möjligt för en utomstående att anmäla våld i en nära relation 

och vid en anmälan om våldtäkt måste vittne samt läkarintyg finnas. Om offret drar tillbaka 

sin anmälan eller om förövaren gifter sig med offret kan våldtäktsmannen gå fri.112
 

Tillsammans försvårar dessa brister utsatta kvinnors möjlighet till upprättelse. Otillräckliga 

lagar i dessa frågor understödjer normer om att våld mot kvinnor inte är ett viktigt område.  

 

EU påstår att det är viktigt att arbeta mot efterfrågan av sexuella tjänster. Även om staten och 

organisationerna har haft kampanjer mot efterfrågan är det ändock lagligt i Rumänien att köpa 

sexuella tjänster vilket underbygger normen om att köpa sex är en acceptabel handling. De 

bristfälliga lagarna försvårar arbetet för att förändra synen på sexuell exploatering av kvinnor.      

Det formella arbetet som görs i Rumänien är således relativt kompatibelt med EU:s strategi, 

undantaget några bristfälliga lagar.  

 

5.3.2  Rumäniens åtgärder i praktiken  

Bilden som de formella institutionerna ger överrensstämmer inte med den situation som 

beskrivs av de icke-statliga organisationerna i Rumänien och de påstår att det finns många 

problem i implementeringen av lagar och arbetet mot människohandel. 

 

Organisationerna menar att staten inte ser människohandel som en prioriterad fråga. Enligt 

den kyrkliga organisationen AIDRom har den nationella myndighetens samarbete med icke-

statliga organisationer minskat. I realiteten är de 15 lokala center som staten tillhandahåller 

tomma eller har knappa resurser och personalen som arbetar där är inte anställda på heltid 

utan har andra arbeten.113 På grund av rekonstrueringar får även icke-statliga organisationer 

nu minskad finansiering av den statliga myndigheten.114 Iana Matei anser att den nationella 

myndigheten vänder de icke-statliga organisationerna emot varandra. Genom ett minskat 

finansiellt statligt stöd ökar rivaliteten mellan organisationerna i kampen på bidrag. 

 

Förebyggande åtgärder 

Det finns ett antal icke-statliga organisationer som fokuserar på förebyggande arbete. Genom 

kampanjer arbetar AIDRom med att uppmärksamma människohandel och på så sätt sprida 

                                                        
112 U.S. Department of state, 2008 Human Rights Report: Romania, 2009; Regeringskansliet, 2007 
113 AIDRom, 091207, Mocanu, 091123 
114 Caritas, 091208; Matei, 091130; AIDRom, 091207; Mocanu, 091123 
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medvetenhet om problemet. AIDRom satsar också på att gå ut i skolor för att informera 

ungdomar om faran för människohandel. Dessutom arbetar organisationen för att stärka 

kvinnans roll i samhället genom att exempelvis uppmana kvinnor till att bli politiker eller anta 

andra ledarroller. Målet är även att förändra normer som säger att mannen äger kvinnan och 

att kvinnan ska lyda mannen. AIDRom menar att fokus på klienten, det vill säga den som 

köper sex, är viktigt. Genom kampanjer har de försökt nå ut till klienter för att 

uppmärksamma dem om att personen de köper sex av inte alltid prostituerar sig frivilligt utan 

kan vara ett offer för människohandel. Genom att utbilda klienterna hoppas AIDRom att 

efterfrågan på att köpa sexuella tjänster ska minska.115 

 

Liksom AIDRom har den katolska organisationen Caritas kampanjer och går ut i skolor för 

att öka medvetenheten om problemet. Organisationen ser vikten av att skapa en tryggare miljö 

för barn i syfte att minska sårbarheten för att falla offer för människohandel.  Enligt Caritas 

behöver staten förstå att hjälp krävs från de statliga institutionerna och inte bara de icke-

statliga.  

 

Även de icke-statliga organisationerna Focus och ADPARE arbetar emellanåt med 

förebyggande arbete genom att gå ut till skolor, ändock i mindre skala.116 UNDP har i 

förebyggande syfte haft projekt där kvinnliga entreprenörer uppmuntrats och där de gett stöd 

till kvinnor som äger små affärsverksamheter.117 

 

Brister i de förebyggande åtgärderna 

Enligt UNDP har staten inte utfört något förebyggande arbete de senaste åren. Även om det 

finns lagar som ska verka för att flickor och kvinnor ska bli mindre sårbara för att falla offer 

för människohandel finns brister i implementeringen.118 

 

Staten arbetar inte aktivt med att bekämpa prostitution. Tvärtom har det rapporterats fall där 

polisen, blundar för, uppmuntrar och samarbetar med kriminella gäng när det gäller 

prostitution. Enligt UNDP ses prostitution allmänt inte som ett allvarligt brott i Rumänien. 

Mentaliteten är att prostitution är ett av de äldsta yrkena och att det är omöjligt att stoppa helt. 

                                                        
115 AIDRom, 091207 
116 ADPARE, 091126; Focus, 091124 
117 Mocanu, 091123 
118 Mocanu, 091123 
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Enligt Iana Matei anser många poliser att de har bättre arbetsuppgifter att utföra än att ta hand 

om ”horor”.119 

 

Det finns enligt flera av organisationerna många problem med implementeringen av lagar 

rörande jämställdhet.120 EU menar att det viktigt att uppmärksamma den socioekonomiska 

situationen för kvinnor i medlemsländer. I Rumänien är fler kvinnor än män fattiga och 

arbetslösa, vilket gör kvinnans situation i samhället värre än männens.121 På grund av dagens 

ekonomiska kris har kvinnor det nu extra svårt på arbetsmarknaden eftersom krisen slog hårt 

mot textilindustrin som anställer 98 % kvinnor.122 Kvinnor som arbetar inom jordbruket 

arbetar ofta utan lön. På landsbygden saknar många kvinnor utbildning, sjukvård och 

försäkring och är omedvetna om sina rättigheter. Även om lagarna garanterar jämställdhet 

mellan könen befinner sig många kvinnor i Rumänien fortfarande i en svår socioekonomisk 

position.123 

 

Enligt UNDP arbetar Rumänien inte aktivt för att öka jämställdheten.124 Det finns en norm om 

att mannen är familjeförsörjare och kvinnans plats är i hemmet och normen visar sig 

fortfarande tydligt på arbetsmarknaden.125 Flickor lär sig genom familjen att hon är mindre 

värd än mannen och att hennes plats är i hemmet. Därför hoppar många flickor av skolan.126 

Män väljs ofta framför kvinnor i anställningssituationer enbart på basis av kön. Det är männen 

som har de flesta nyckelpositionerna i företag och kvinnor måste arbeta hårdare för att bevisa 

att de har kompetensen.127 

 

Enligt EU är det viktigt att fokusera på normer kring efterfrågan på sexuella tjänster och 

könsroller. I den nationella strategi- och handlingsplanen 2006-2010 är ett av målen att 

efterfrågan ska minska. Enligt ADPARE finns det ingen fokus på klienten när det gäller 

handel av sexuella tjänster. I Rumänien finns en blomstrande sexhandel och en sexturism som 

staten enligt vissa av organisationerna är ovillig att bekämpa, bland annat därför att den drar 

                                                        
119 Ibid; Matei, 091130 
120 AIDRom, 091207; AFR,091209 
121 Ibid; Mocanu, 091123; Matei, 091130 
122 Mocanu, 091123 
123 AFR,091209 
124 Mocanu, 091123 
125 AIDRom, 091207 
126 Matei, 091130 
127 AFR,091209; AIDRom, 091207 
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in pengar till landet.128 Flera organisationer nämner att det finns en gammal mekanism där 

männens efterfrågan att köpa sexuella tjänster ses som naturlig och en mentalitet där kvinnan 

objektifieras och ses som mannens ägodel.129 

 

Skyddsåtgärder 

ADPARE har ett härbärge där offer för människohandel tas om hand. Organisationen ser till 

kvinnornas och flickornas akuta behov men också till de långsiktiga. Offrens materiella behov 

tillgodoses. De får exempelvis mat, hygienartiklar, kläder och skor. ADPARE erbjuder också 

psykologisk och medicinsk assistans. Psykolog tillhandahålls av organisationen och offren får 

hjälp med att träffa en läkare. För återanpassning i samhället får de även juridiskt och socialt 

stöd och hjälp till utbildning.130   

 

Matei har genom organisationen Reaching out det största härbärget i Rumänien för kvinnor 

och flickor som fallit offer för människohandel. Där får de hjälp med att för att rehabiliteras 

och återintegreras i samhället.131 Flickorna har en trygg bostad i härbärget där de får 

psykologisk hjälp, möjlighet att gå i skolan och stöd till yrkesutbildning. Efter flickorna 

lämnar härbärget får de möjligheten att bo hos en värdfamilj, allt för att sakta och säkert återfå 

en plats i samhället.132 

 

Även Caritas och AIDRom försöker bistå offer och det finns ett samarbete dem emellan, som 

även innefattar ADPARE, för att öka resurser till skydd av offren.  

 

Det finns ytterligare organisationer som arbetar med skydd av offren runt om i Rumänien. 

Dock minskar antalet eftersom de har bristande resurser.133 

 

Brister i skyddsåtgärderna 

Icke-statliga organisationer ska enligt EU ha en stor roll i skydd av offren. Den rumänska 

staten erkänner denna roll officiellt, men enligt organisationerna brister samarbetet mellan stat 

och organisationer och staten finansierar inte organisationerna tillräckligt för att de ska kunna 

                                                        
128 Caritas, 091208; Matei, 091130 
129 Focus, 091124; AIDRom, 091207; Caritas, 091208 
130 ADPARE, 091126 
131 United Nations Children’s Fund, 2004  
132 Free for life international  
133 Mocanu, 091123 
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utföra sitt arbete.134 Det finns en stereotyp om att icke-statliga organisationer stjäl statens 

pengar. Staten prioriterar att lägga resurser på andra brott än människohandel för sexuella 

syften.135  

 

Enligt EU har offren för människohandel rätt till bland annat medicinsk, psykologisk och 

social hjälp. I samtal med organisationer som har hand om skydd av offren kan arbetet i 

realiteten vara problematiskt då det finns en allmän syn att de utsatta kvinnorna och flickorna 

är ”horor”.136 För att kunna undersökas av allmänläkare behövs offrens historia ofta döljas 

och därför väljer organisationerna hellre att söka privata läkare. Även hos statliga institutioner 

finns denna mentalitet. Det kan vara svårt med återanpassning eftersom det finns en syn om 

att det är skamligt att ha varit utsatt för människohandel för sexuella syften. Offrens familjer 

är ibland oförstående till vad personen har gått igenom och offret kan känna att det är svårt 

berätta sin historia på grund av skammen som är kopplad till problemet.137 

 

Allmänt finns en mentalitet i samhället att offret för människohandel för sexuella syften är en 

”hora” eller bara ”korkad”. Om offret blev lurat beror det på naivitet.138 På den högre nivån, 

som på EU-nivån ses flickorna och kvinnorna som offer för människohandel medan på den 

lägre nivån, som hos polisen ses dem som prostituerade. Enligt Matei försöker Rumänien vara 

politiskt korrekt inför EU och framhålla kvinnorna och flickorna som offer, medan 

mentaliteten är stark att offren är ”horor” oavsett historia och ålder.139 När offer för 

människohandel räknas som prostituerade ses dem som kriminella snarare än offer och får då 

inte sina rättigheter tillgodosedda.  

 

När Rumäniens arbete mot människohandel analyseras framkommer att problemet inte ses 

som en genusfråga eftersom det inte läggs fokus på åtgärder om att stärka kvinnan och 

motarbeta könsroller. I tabellen sammanfattas nu EU:s strategi och Rumäniens åtgärder i 

praktiken, det vill säga den reella implementeringen. Som bristfällig räknas en åtgärd där 

utformningen har brister, implementeringen inte fungerar eller där det fortfarande finns 

överhängande problem. 

 
                                                        
134 ADPARE, 091126; Mocanu, 091123; Matei, 091130 
135 Matei, 091130; Caritas, 091208; Mocanu, 091123 
136 ADPARE, 091126; Matei, 091130 
137 ADPARE, 091126 
138 ADPARE, 091126; Focus, 091124; Matei, 091130 
139 Matei, 091130 
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Tabell 4.  EU:s strategi och Rumäniens åtgärder mot människohandel i praktiken 

 EU:s strategi Rumäniens åtgärder i praktiken 

Förebyggande 

åtgärder 

* Anta policys mot människohandel för att få 

bli medlem 

Finns 

 * Lagar mot människohandel Finns 

 * Stärka kvinnan på arbetsmarknaden Bristfälliga 

 * Jobba med våld mot kvinnor Bristfälliga 

 * Arbeta mot diskriminering av kvinnor Bristfälliga 

 * Arbete mot socioekonomiska problem, 

framförallt fattigdom bland kvinnor  

Bristfälliga 

 *Arbete mot efterfrågan av sexuella tjänster Bristfälliga 

 *Jobba mot könsroller Bristfälliga 

 *Förändra attityder kring sexuell 

exploatering av kvinnor 

Bristfälliga 

 * Information för att öka medvetenheten Finns 

Skyddsåtgärder *Assistans och stöd för offren 

 

Bristfälliga 

 * Härbärgen där offren kan rehabiliteras och 

få psykologisk, medicinsk, rättslig, social 

hjälp  

Bristfälliga 

 * Hjälp till utbildning eller arbete Bristfälliga 

 * Återanpassning in i samhället Bristfälliga 

 *Offerperspektiv, de är offer ej kriminella Bristfälliga 

 * Stöd till icke-statliga org. och samarbete Bristfälliga 

 * Anta policys mot människohandel för att få 

bli medlem 

Bristfälliga 

 

Som synes finns stora problem med implementeringen av EU:s strategi. I följande fråga, 5.4, 

utvärderas EU:s reella påverkan på Rumänien. 

 

5.4 Vilken påverkan har EU på Rumäniens arbete mot människohandel? 

 

När Rumänien var anslutningsland ställdes krav på landet att arbeta mot människohandel. I 

samband med EU-tillträdet var det en aktiv satsning på arbete mot människohandel i 

Rumänien eftersom fenomenet var en av de 31 punkter som landet var tvunget att vidta 
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åtgärder inom för att få ansluta sig till unionen.140 Det var i samband med det förberedande 

arbetet till anslutningen som den statliga myndigheten mot människohandel etablerades. Efter 

EU-inträdet ger unionen bidrag till olika utvecklingsaktiviteter, men det är upp till den 

rumänska staten och myndigheter vad pengarna ska gå till.141 Innan Rumänien var EU-

medlem fick organisationerna utvecklingsstöd, bland annat från US-Aid. De intervjuade 

uttryckte missnöje med att omvärlden nu tycker att Rumänien som EU-medlem ska klara sig 

själv. EU riktar inte sina bidrag direkt mot människohandel. Staten som förfogar över EU:s 

bidrag har prioriterat andra brott än människohandel. Flera organisationer beskriver det som 

att Rumänien befinner sig i kaos sedan EU-tillträdet och det har inte funnits utrymme för stöd 

till organisationerna.142 

 

Enligt bland andra UNDP och Matei var det EU som uppmärksammade människohandel som 

problem i Rumänien. Tidigare var inte människohandel erkänt som problem. Den statliga 

myndigheten mot människohandel bildades på grund av att EU satte press på landet att ta tag i 

problemet. För att bli EU-medlem var Rumänien tvunget att lyfta fram människohandel som 

ett problem och visa att arbete gjordes för att bekämpa denna form av brottslighet.143 

Rumänien har antagit de lagar och rekommendationer kring människohandel som EU 

föreskriver.144 

 

EU har sålunda påverkat Rumäniens formella institutioner. Vid vidare efterforskningar 

framträder dock en bild där arbetet i praktiken inte fungerar i enlighet med EU:s strategi. 

Flera organisationer påstår att EU bara påverkat Rumänien formellt och att det finns stora 

brister i implementeringen.145 Enligt organisationerna vill staten se bra ut inför EU och visar 

upp en fasad där människohandel minskar och att det finns ett heltäckande arbete. En vanlig 

synpunkt är att EU inte har någon reell påverkan. Efter EU-inträdet verkar den nationella 

myndigheten ha lagt ner stor del av sin verksamhet och arbetet mot människohandel har idag 

låg prioritet. Myndigheten anses av staten ha gjort sitt då den har publicerat den statistik som 

behövdes.146 

                                                        
140 Se avsnitt 5.1.1 
141 Mocanu, 091123 
142 Mocanu, 091123; AIDRom, 091207; Caritas, 091208; ADPARE, 091126 
143 Mocanu, 091123; Matei, 091130 
144 Se avsnitt 5.3.1 
145 AFR,091209; Focus, 091124; Matei, 091130; AIDRom, 091207; Caritas, 091208; ADPARE, 091126 
146 Mocanu, 091123; Matei, 091130 
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Det är tydligt att EU inte har haft någon omvälvande påverkan än så länge på normer kring 

kvinnans underordnade ställning som ligger till grund för människohandel för sexuella syften. 

Det finns fortfarande problem i Rumänien med implementering av lagar kring jämställdhet. 

EU har heller inte lyckats förändra mentaliteten kring offer för människohandel i Rumänien 

då det fortfarande finns en syn om att de är ”horor”.  

 

Sexhandeln är enligt flera av organisationer blomstrande i Rumänien. Det är svårt för EU att 

påverka stater att arbeta mot efterfrågan på sexuella tjänster. Eftersom det inte finns någon 

konsensus inom EU om synen på prostitution är det ett problem för unionen att utfärda 

riktlinjer för hur bekämpningen av efterfrågan ska se ut. Prostitution är en nationell 

angelägenhet och EU har därför svårt att påverka inom detta område. När det inte finns 

gemensamma normer inom EU kring prostitution är det svårt att påverka dessa normer inom 

medlemsstaterna.  

 

Det är svårt för EU att påverka medlemsländernas implementering efter anslutningen. De krav 

som EU ställer på anslutningsländer kring arbete mot människohandel måste uppnås, men det 

finns ingen mekanism som kan övervaka hur kraven efterlevs. EU kan endast rekommendera i 

frågor om människohandel och har svårt att övervaka vad staterna gör. Människohandel 

befinner sig inom tredje pelaren där EU har begränsat inflytande. Därför är det möjligt för 

Rumänien att lägga fokus på andra problem än människohandel och prioritera problemet lägre 

än under anslutningsperioden.  

 

6 SLUTSATSER 

 

Nu har vi kommit till slutet av den här uppsatsen då vi har besvarat de frågeställningar vi 

behövde för att kunna dra slutsatser kring vad ett EU-medlemskap innebär för bekämpningen 

av problemet med människohandel för sexuella syftet. Det är på sin plats att påminna om 

studiens syfte som var att utreda hur situationen ser ut i Rumänien sedan EU-medlemskapet 

och hur EU formellt och informellt har påverkat i detta avseende. Vi börjar med att redovisa 

vad vi kommit fram till i varje frågeställning för att avsluta med generella slutsatser.  

 

Arbetet inleddes med en redogörelse av EU:s strategi för förebyggande åtgärder och 

skyddsåtgärder när det gäller människohandel för sexuella syften. Åtgärder vi fokuserade på 
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togs fram utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi märkte att EU starkt belyste 

genuskomponenten och att stater behöver arbeta mot normer i samhället där kvinnan är i 

underläge. 

 

För att se vad EU-medlemskapet har inneburit var det i en nyinstitutionalistisk anda viktigt att 

se till både situationen på pappret och i praktiken. I fråga 2 om trenden kring människohandel 

riktades fokus mot Rumänien som fall och vi undersökte om människohandel för sexuella 

syften minskat eller ökat sedan EU-inträdet. Genom att se till både det formella och det 

informella kunde vi få en bild av situationen bakom siffrorna. Det var svårt att konkludera 

problemets exakta omfattning, men vi märkte att det fanns skäl att ifrågasätta statens siffror på 

grund av olika faktorer, bland annat att det finns en mentalitet där offer ses som ”horor” och 

inte räknas som offer.  

 

I fråga 3 utreddes hur Rumänien implementerat EU:s strategi både formellt och i praktiken för 

att få en helhetsbild av hur ett land utför strategin i realiteten. Rumäniens formella åtgärder 

var i enlighet med EU:s strategi, medan åtgärderna i praktiken hade stora brister. 

 

Vi kunde sedan i fråga 4, bland annat med hjälp av fråga 3 gå in på EU:s direkta påverkan på 

Rumänien. Analysen visade att EU har haft en formell påverkan på Rumänien eftersom landet 

har det mesta på plats på pappret. Däremot fanns stora brister i implementeringen vilket bland 

annat berodde på normer som hindrar arbetet att fungera i enlighet med EU:s kriterier.  

 

Nu har vi kommit fram till den punkt då vi kan dra slutsatser kring forskningsproblemet som 

var: Vad innebär ett EU-medlemskap för bekämpningen av problemet med människohandel 

för sexuella syften? 

 

Bilden som träder fram är att ett EU-medlemskap har implikationer för ett lands arbete mot 

människohandel på det sätt att problemet måste uppmärksammas för att landet ska få ansluta 

sig till unionen. Det finns regelverk kring människohandel som måste antas och det krävs att 

landet har en policy för hur bekämpningen ska gå till. Som EU-land ska ett land förhålla sig 

till de gemensamma bestämmelserna och det finns ett flertal EU-dokument gällande 

människohandel. 
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Det märks att EU influerar de nationella bestämmelserna formellt sätt och att det finns stora 

likheter mellan nationella bestämmelser och EU:s strategi. Däremot kan problem uppstå i hur 

det formella implementeras efter EU-inträdet. Det kan finnas normer i vägen för att åtgärder 

utförs på det sätt som rekommenderas. EU har inte kapacitet att påverka normer på det direkta 

sättet som unionen kan influera det formella. Särskilt frågor, som prostitution, kring vilka det 

inte finns gemensamma normer inom EU är svåra för unionen att påverka. Ett problem är 

också att det inte finns någon auktoritär instans som kan övervaka hur stater sköter frågor 

inom tredje pelaren, som människohandel. EU kan heller inte bestraffa stater i detta avseende. 

De begränsade möjligheterna till övervakning gör att normer som understödjer 

människohandel för sexuella syften kan fortleva utan att uppmärksammas. 

 

När EU har störst kapacitet att påverka det formella och inte det informella kan stater visa upp 

en bild av en situation som bara bygger på det formella, det som ser bra ut på pappret medan 

det informella, den reella situationen kan se annorlunda ut. 

 

Trots EU:s begränsade möjligheter till att direkt påverka informella institutioner finns skäl att 

vara optimistisk kring EU:s roll. EU inkorporerar tydligt ett genusperspektiv i sin formella 

strategi mot människohandel som ifall det implementerades fullt ut kunde påverka 

underliggande normer till människohandel. De formella institutionerna kring människohandel 

både inom EU och medlemsländerna innehåller viktiga genuskomponenter. Det tar tid att 

förändra informella institutioner eftersom de är tröga och gärna fortsätter i samma spår som 

tidigare. Med de formella institutionerna på plats finns dock hopp om att de informella med 

tiden kommer att utvecklas i en riktning där de inte längre understödjer människohandel för 

sexuella syften. 
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