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Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Mångkulturella föreningen Monika-Naiset Liitto ry kräver
brådskande åtgärder från regeringen för att skydda kvinnor och flickor samt bekämpa människohandel
och exploatering inom prostitution. Föreningarna understryker att människohandel och exploatering inom
prostitution, så som koppleri och annan form av ekonomisk förtjänst av andras prostitution, utgör allvarliga
former av våld mot kvinnor.
Finland behöver ett nationellt bekämpningsprogram, som innehåller bekämpande av
människohandel och exploatering inom prostitution. Bekämpningsprogrammet bör även innehålla
lagstiftningsåtgärder. Föreningarna kräver att Finland följer Sveriges, Norges, Frankrikes och
Irlands exempel och utvidgar landets nuvarande partiella förbud mot sexköp till heltäckande. Det
vore ett viktigt steg mot jämställdhet och politik, som skyddar kvinnors och flickors integritet.
Europaparlamentet, Europeiska Kommissionen och Europarådet ser tydligt kopplingen mellan
människohandel, prostitution och andra former av sexuell exploatering.
Föreningarna påminner att säljande av sex ofta inte är frivilligt, men köpande är. Minderåriga flickor
och invandrarkvinnor i svåra livssituationer är speciellt utsatta för exploatering och våld. De har inte en
möjlighet att utbilda sig och få ett anständigt arbete för att försörja sig själv och sin familj. Krig och konflikter,
fattigdom, papperslöshet samt andra former av sårbarhet utsätter kvinnor och flickor för livssituation, där
de tvingas till prostitution eller ser det som det enda alternativet.
Insatserna mot människohandel är mer effektiva när man strävar efter att bekämpa de samhällsfaktorer
som vidmakthåller våld mot kvinnor, inklusive människohandel. Genom att minska efterfrågan av
sexuella tjänster kan människohandel förebyggas.

VI PÅMINNER OM AT T :

•

Människohandel drabbar särskilt kvinnor och flickor. Globalt utgör kvinnor och flickor en klar majoritet
av de upptäckta offren för människohandel, vilka omfattar cirka 70 procent av det totala antalet. Den
överväldigande majoriteten av upptäckta offer för sexuellt utnyttjande i världen är kvinnor eller flickor.

•

Enligt internationell rätt* har människohandel, särskilt i syfte att sexuellt utnyttja kvinnor och
flickor, definierats som en form av könsrelaterat våld/våld mot kvinnor. Experterna betonade att
människohandel kränker kvinnors mänskliga rättigheter, och att staterna har ett ansvar att bistå och
skydda offer för människohandel oavsett deras uppehållsstatus. Enligt internationell rätt har offer för
människohandel en särskild status och rättigheter.

•

Politikens och lagarnas roll är att skydda människor i de mest utsatta positionerna och situationerna
och att förhindra exploatering och våld. Exploatering inom prostitution, så som koppleri och annan
form av ekonomisk förtjänst av andras prostitution (avlönad organisering av rum eller annan lokal), bör
förbjudas som ett medel för att förhindra människohandel i prostitutionssyfte.

•

FN:s människohandelsprotokoll förpliktar konventionsstaterna att anta eller stärka lagstiftning
eller andra åtgärder för att avskräcka från efterfrågan som gynnar alla former av exploatering av
personer, särskilt kvinnor och barn som leder till människohandel. Kriminalisering av sexköp är ett
sätt att påverka efterfrågan så som avses i människohandelsprotokoll.

•

Sexuellt utnyttjade offer för människohandel har ofta utsatts för olika former av våld mot kvinnor
innan de blir offer för människohandel. Dessa andra former av våld omfattar våld i hemmet och
sexuellt våld, tvångsäktenskap eller kvinnlig könsstympning. Människohandel är en del av det upplevda
våldskontinuumet i människohandelsoffers liv.

•

I sin resolution 2016 har Europaparlamentet angett att kvinnor i prostitution har största risken att bli
offer för människohandel i form av sexuellt utnyttjande. Parlamentet understryker att prostitution
har minskat i länderna, som har kriminaliserat sexköp. Europarådet anser att 84 procent av offer
för internationell människohandel i Europa är flickor och kvinnor, som säljs till prostitution.

Vi kräver brådskande åtgärder från regeringen för att skydda flickor och kvinnor. Jämställdhet
kan mätas i hur den omfattar minoriteter och de mest missgynnade individerna.
Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Mångkulturella föreningen Monika-Naiset Liitto ry
organiserade ett internationellt expertmöte den 30.8.2019 på Ständerhuset i Helsingfors. Som resultat
producerades ett uttalande till FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW).
Det är undertecknat av Finlands Diskrimineringsombudsman, nationell rapportör om människohandel i
Finland, Finlands jämställdhetsombudsman, Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE), Sveriges
ambassadör mot människohandel Per-Anders Sunesson, Exit Prostitution Association, Finland, Åbouniversitets akademiprofessor Johanna Niemi, European Network of Migrant Women, ROSA-organisation
i Norge och Consortium of Women’s Non-governmental Associations, Ryssland.

Bilaga: Position Paper to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

MONIKA-NAISET LIITTO RY
Bahar Mozaffari | Ordförande

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO –
KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND RY
Eva Biaudet

| Ordförande, riksdagsledamot

YTTERLIGARE INFORMATION:
Kvinnoorganisationernas
Centralförbund i Finland

Mångkulturella föreningen
Monika-Naiset Liitto ry, Finland

Eva Biaudet | Ordförande
tfn. 050 512 1846

Jenni Tuominen | Verkställande direktör
jenni.tuominen@monikanaiset.fi
tfn. 045 675 9276

Terhi Heinilä | Generalsekreterare
terhi.heinila@naisjarjestot.fi
tfn. 040 530 5544

Natalie Gerbert | Direktör för kriscentret Monika
natalie.gerbert@monikanaiset.fi
tfn. 045 675 9647
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