
Denna policy brief fokuserar på irreguljär migration och riskerna förknippade med att smugglas till ett an-
nat land såväl som farorna i att bli utsatt för människohandel. Människohandel och människosmuggling 
förväxlas ofta, och trots en del gemensamma kännetecken finns det betydande skillnader.

Definitioner
I artikel 3(a) i Tilläggsprotokollet mot smuggling av mig-
ranter via land-, luft- och sjövägen i FN:s Konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet (2000) 
definieras människosmuggling som främjande av en 
persons olagliga inresa i en stat som han eller hon inte 
är medborgare av eller stadigvarande bosatt i, i syfte 
att direkt eller indirekt uppnå ekonomisk eller materiell 
vinning. Människosmuggling innebär alltid att en interna-
tionell gräns passeras med samtycke från personen som 
smugglas. Ekonomiskt är människosmuggling i regel en 
mycket lönsam aktivitet, men kan i sällsynta fall också 
ske av altruistiska skäl.

Människohandel, till skillnad från människosmuggling, är 
något som offret inte kan samtycka till och som klassas 
som ett allvarligt brott. Definitionen av människohandel 

från artikel 3(a) i Tilläggsprotokollet för att förebygga och 
bekämpa handel med människor, särskilt vad avser kvin-
nor och barn i FN:s Konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet (2000), innehåller tre element: 

• handling

• medel

• syfte

Brottet inkluderar en eller flera av följande handlingar: 
rekrytering, transport, överföring, inhysande eller mottag-
ande av personer. Således är människohandel en process 
som kan involvera flera aktörer. En person behöver endast 
utföra en av dessa handlingar för att göra sig skyldig till 
människohandel.  I det ögonblicket någon – i rollen som 
exempelvis rekryterare – anställer en person, skenbart till 
ett vanligt arbete, samtidigt som han eller hon vet att per-
sonen riskerar att bli oskäligt utnyttjad, har den personen 
deltagit i människohandel. Faktisk exploatering behöver 
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inte förekomma för att brottet ska ha begåtts, det räck-
er att handlingen (exempelvis rekrytering) begås med 
det syftet. Exploatering inbegriper sexuellt utnyttjande, 
tvångsarbete, tiggeritvång såväl som tvingad kriminalitet 
samt avlägsnande av organ. 

Medel som används för människohandel kan exempel-
vis vara hot om, eller bruk av, våld eller andra former av 
tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmiss-
bruk och/eller missbruk av en persons utsatthet. 

Människohandel kan ske både över nationella gränser 
och inom ett land. Här skiljer sig således människohandel 
från människosmuggling då smuggling per definition all-
tid är internationell. När gränsöverskridande människo-
handel väl genomförs kan även vidare människohandel 
förekomma inom mottagarlandet.

Människosmuggling och 
människo handel
På grund av svårigheterna för människor, mestadels från 
Afrika, Asien och Mellanöstern, att migrera till Europa 
med lagliga medel, söker sig många till människosmugg-
lare. Dessa betalas för att organisera och underlätta mig-
ranternas resa till Europa, antingen över medelhavet eller 
landvägen via Mellanöstern och Turkiet. 

Även om människosmuggling är en straffbar handling 
är det viktigt att ha i åtanke att det är smugglarna, och 
inte migranterna, som bryter mot lagen. Enligt artikel 5 i 
Protokollet gällande människosmuggling ska migranter 
inte åtalas för att ha blivit smugglade. Den som blivit 
smugglad kan dock bli föremål för annat åtal: att olagligt 
ha tagits sig in i landet. De som anländer till ett europeiskt 
land, vanligen Grekland eller Italien, kan behöva spende-
ra långa perioder i flyktingläger i väntan på att deras fall 
ska behandlas.

Enligt en ny rapport av UNHCR1 innebär smuggling till 
Europa en särskild risk för människohandel. De som 
smugglas kan ha uppfattningen att de kommer anlända 
som fria individer (om än utan rätt till anställning, bosätt-
ning, socialtjänst eller hälso- och sjukvård), men är i prak-
tiken utsatta för människohandel. Det finns också, enligt 
rapporten, en risk att människohandlare tar kontroll över 
dem medan de transporteras eller medan de befinner sig i 
flyktingläger i väntan på att deras ärende ska behandlas. 
Människohandel kan ske genom tvång eller bedrägeri, 
exempelvis genom att den smugglade personen utlovas 
ett arbete i mottagarlandet men istället hamnar i en män-
niskohandelssituation.

Några av riskerna kopplade till människosmuggling för de 
som smugglas inkluderar bortrövande, sexuellt våld, an-
nat fysiskt våld samt drunkning för de som smugglas via 
sjövägen. Om de hamnar i händerna på människohandla-
re riskerar de att under långa perioder hållas kvar under 
exploatörernas kontroll. Smugglare och människohandla-
re vet att dessa människor är sårbara och desperata, ofta 
ensamma och utan stödnätverk. Vissa hålls som gisslan, 
och för att bli frisläppta tvingas de kontakta sina anhöri-
ga och uppmana dem att betala lösen. Ensamkommande 
minderåriga, som kan ha gett sig av på egen hand eller 
blivit separerade från sina familjer, är en grupp med en 
särskilt hög risk att bli exploaterade.  

Människohandel, och den exploatering av människor som 
begreppet innefattar, kan juridiskt sett klassificeras som 
handla om grov brottslighet. Detta ger upphov till svåra 
utmaningar för europeiska stater som i enlighet med EU-
rätten och människorättslagstiftningen har skyldigheter 
att skydda och bistå personer utsatta för människohan-
del. Europarådets Konvention om åtgärder mot männis-
kohandel (2005) samt EU:s Direktiv om förebyggande 
och bekämpande av människohandel (2011) kräver bland 



annat att stater vidtar åtgärder för att säkerställa dessa 
personers säkerhet genom att erbjuda praktiskt stöd 
och hjälp utifrån deras enskilda behov. Detta kan vara 
en komplex uppgift för stater då dessa personer kan ha 
blivit utsatta för olika former av fysiskt, sexuellt och psy-
kiskt våld. Stater är dessutom skyldiga att låta personer 
från andra länder som blivit utsatta för människohandel 
stanna inom deras territorium om deras återvändande 
innebär en allvarlig risk för kränkning av deras mänskliga 
rättigheter, såsom risken att utsättas för tortyr, annan 
omänsklig eller förnedrande behandling, eller om de ris-
kerar att åter falla offer för människohandel, vilket skulle 
strida mot artikel 3 och 4 av den Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna (1950). Alla euro-
peiska stater utom Ryssland är bundna av Europarådets 
Konvention, och kontroller genomförs för att fastställa om 
de lever upp till sina konventionsåtaganden eller inte. De 
som inte lever upp till sina åtaganden rapporteras, och 
pressas sedan till att ändra sitt agerande i enlighet med 
konventionen. 

Det skydd som finns för personer som utsätts för eller 
riskerar att utsättas för människohandel grundar sig på 
att de identifieras som tillhörande just den kategorin 
människor och inte enbart som irreguljära migranter. 
Utan att tillskrivas denna specifika tillhörighet kommer 
den som utsatts för, eller riskeras utsättas för, männis-
kohandel inte få det skydd, hjälp eller de förmåner mig-
ranten har rätt till och kan vara i stort behov av. Risken 
finns då att den som utsatts för människohandel avvisas 
till sitt hemland och igen tvingas möta farorna där. Därför 
bör stater ha omfattande utbildningsprogram för rele-
vanta yrkesverksamma grupper, såsom gränsbevakare, 
asylhandläggare, läkare samt arbetsinspektörer, för att 
personer som riskerar att bli exploaterade ska kunna 
identifieras i tid.

Människorättsdimensionen

Stater har viktiga skyldigheter gällande tillgodoseendet 
av mänskliga rättigheter gentemot personer som utsatts 
för människohandel. Människohandel beskrivs ofta som 
just en kränkning av mänskliga rättigheter, till exempel i 
ingressen till Europarådets Konvention om åtgärder mot 
människohandel. Även om detta låter övertygande finns 
en risk att denna övergripande och generella retorik inte 
pekar ut vad som i praktiken innebär en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna när en person blir utsatt för män-
niskohandel.

Förutom att stater har skyldigheter att stötta, hjälpa och 
skydda utsatta personer, är det också ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna att skicka tillbaka en person som 
utsatts för människohandel eller människosmuggling till 
dennes hemland i de fall där det föreligger en reell risk 
att de åter utsätts för människohandel eller riskerar att 
utsättas för andra allvarliga hotbilder, t.ex. väpnade kon-
flikter. Här blir det statens skyldighet att erbjuda interna-
tionellt skydd och att tillåta individen att stanna till dess 
att ett säkert återvändande kan säkerställas. UNHCR har 
publicerat riktlinjer som förklarar vilka förutsättningar 
som ska vara uppfyllda för att en person ska ha rätt till 
asyl2. Statens förpliktelse upphör dock inte där: Personer 
utsatta för människosmuggling eller människohandel 
kommer behöva skydd och mat; en del kan ha betydande 
medicinska problem; och barn behöver utbildas. Att inte 
tillgodose åtminstone en miniminivå av social säkerhet 
kan under vissa omständigheter leda till inhuman och 
nedvärderande behandling3. Samtidigt kan tillhandahål-
landet av dessa nödvändigheter förbruka omfattande 
resurser, vilket kan ge upphov till politiska spänningar. 



Även om människohandel (utan statlig inblandning) i juri-
disk mening inte utgör en kränkning av de mänskliga rät-
tigheterna utan istället klassificeras som ett brott finns det 
dock en människorättsdimension av människohandeln. 
Den uppstår i en situation där staten misslyckats med att 
leva upp till sina förpliktelser om att förebygga, skydda 
och hjälpa. Det är därför viktigt att stater är väl medvetna 
om sina skyldigheter, och är villiga att respektera dessa.

Artikel 4 i protokoll 4 av Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna förbjuder kollektiv 
utvisning av icke-medborgare. Det innebär att hela grup-
per av människor enligt lag inte kan bli utvisade eller för-
flyttade utifrån ett beslut baserat enbart på deras natio-
nalitet, etnicitet eller andra (delade) egenskaper. Staterna 
har här en skyldighet att på eget initiativ undersöka varje 
enskilt fall, och varje människa har rätt till en individuell 
prövning utifrån dennes specifika omständigheter. Detta 
är både tidskrävande och dyrt. Men även då det ligger i 
en stats intresse att känna till vilka som befinner sig inom 
landets gränser har staten samtidigt en skyldighet att 
inte utsätta personer för de eventuella risker som skulle 
kunna förknippas med att de fördes ut ur landet. 

Smugglade migranter kan sakna identitetshandlingar 4. 
Dessa kan ha försvunnit, blivit stulna eller förstörda. 
De kan vara rädda för myndigheterna i mottagarlandet, 
särskilt om deras tidigare möten med myndigheter i ur-
sprungslandet har varit negativa. De kan därför vara mot-
villiga att kommunicera sanningsenligt med personer som 
behandlar deras ärende; även med de som arbetar med 
att hjälpa dem. Detta bidrar också till kostnaderna vid 
individuella prövningar av varje migrant i mottagarlandet.

Icke-bestraffning
Personer som blivit smugglade ska inte bli straffade för 
att ha ingått ett avtal om att bli smugglade. Detta belyser 

faktum att dessa personer kan ha befunnit sig i en så des-
perat situation att de inte upplevde att det fanns någon 
annan utväg.  

På samma sätt är det allmänt accepterat att personer ut-
satta för människohandel inte får straffas för brott som 
de tvingats begå under tiden som de, eller som en konse-
kvens av att ha, blivit utnyttjade. Detta beror på att per-
soner utsatta för människohandel stått under människo-
handlares kontroll och därför inte har haft möjlighet göra 
egna val. Sådana brott kan innefatta brott som att komma 
in i landet irreguljärt eller småstölder5.

I sådana situationer är det avgörande att personer utsatta 
för människohandel kan bli identifierade som just detta; i 
annat fall finns det en stor risk för att de helt enkelt kommer 
bli behandlade som misstänkta brottslingar och bli åtalade.

Policy rekommendationer 
Utbildning

För att stater ska kunna uppfylla sina skyldigheter att 
identifiera, bistå och skydda de som blivit smugglade 
eller utsatta för människohandel måste tjänstemän få 
en lämplig utbildning. Generellt sett är identifiering av 
smugglade människor ingen stor utmaning eftersom 
dessa ofta är mycket synliga, särskilt om de anländer 
via havet. Att identifiera personer utsatta för människo-
handel, och de som riskerar att bli utsatta, är däremot 
svårare då de inte nödvändigtvis utmärker sig som det-
ta. Dessutom kan de befinna sig bland större grupper 
som blivit smugglade. Personal som borde utbildas i att 
upptäcka kännetecken för människohandel inkluderar 
poliser, gränskontrollpersonal, förvarspersonal, personal 
i icke-statliga organisationer (i synnerhet där staten har 
delegerat skydd- och hjälpfunktioner till dem), vårdperso-
nal samt socialarbetare. 
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Assistans och skydd

Stater måste vara fullt medvetna om sina skyldigheter 
att skydda och hjälpa personer utsatta för människo-
handel och människosmuggling inom deras gränser. 
Dessa inkluderar förpliktelser att omedelbart hjälpa, 
inklusive tillhandahålla skydd, boende och näring såväl 
som långsiktiga skyldigheter som inkluderar utbildning 
för barn, säker hemtransport eller internationellt skydd. 

Personerna kan även behöva hjälp och behandling för att 
hantera sviter av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. 

Minderåriga

Minderåriga, framförallt ensamkommande, är särskilt 
utsatta för att bli exploaterade och utnyttjade. Stater bör 
tillhandahålla anläggningar och kompetent personal som 
kan tillgodose behovet av stöd och vård för denna grupp. 
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