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Förord 
 
 
Vid Uppsala universitets institution för östeuropastudier pågår för närvarande 
uppbyggnad av ett mångvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på 
gränsöverskridande människohandel i Östersjöregionen. I begreppet ”människohandel” 
innefattas här grov organiserad kriminell verksamhet som syftar till att transportera 
människor över gränser för en rad olika syften, alltifrån trafficking för sexuella ändamål 
till smuggling av människor mot ekonomisk ersättning, och förmedling av svart 
arbetskraft. I de projekt som hittills har startats, med stöd från främst 
Krisberedskapsmyndigheten och Migrationsverket, studeras bland annat hur den 
organiserade brottsligheten uppfattas av svenska myndigheter, media och politiska 
aktörer, vilka åtgärder som har vidtagits, samt vilka effekter den organiserade 
brottsligheten kan tänkas få på det öppna samhället och dess vitala funktioner. Särskilt 
intresse har också ägnats migrationsströmmarna i Östersjöområdet och tänkbara 
implikationer för svensk migrationspolitik. De perspektiv som anläggs är juridiska, 
statsvetenskapliga och ekonomiska. 
 
Föreliggande rapport är den andra i en serie som är under utgivning under hösten 2005. 
Den behandlar principiella problem i anslutning till asylsökande och illegal invandring, 
och har producerats med stöd från Migrationsverket. Följande rapporter kommer, som 
framgår av utgivningslistan nedan, att behandla människohandel, organiserade stöldligor, 
människosmuggling, och en analys av svensk människohandelslagstiftning. 
 
 

# Öststatsbrottslighet: ett kontroversiellt fenomen (av Stefan Hedlund) 
 
# Från asylsökande till illegal invandring: implikationer för svensk 
migrationspolitik (av Dominika Borg och Robert Nilsson) 
 
# 2000-talets slaveri: människohandel och dess implikationer för svensk 
krishantering (av Dominika Borg) 
 
# Sverige: en öppen spelplan för östeuropeiska stöldligor? (av Robert Nilsson) 
 
# Människosmuggling: om offer, förövare och allmän begreppsförvirring (av 
Dominika Borg och Robert Nilsson) 
 
# Lagföring av människohandel i Sverige: en rättsfallsstudie (av Anna Jonsson). 

 
 
För ytterligare information om pågående projekt, eller beställning av rapporter, kontakta 
Anna Jonsson (anna.jonsson@east.uu.se) 
 

mailto:anna.jonsson@east.uu.se
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Inledning 
 
Debatten kring svensk migrationspolitik har under senare år kommit att bli allt mer 
infekterad. Både myndigheter och politiker har fått allt svårare att värja sig mot 
opinionsstormar som varierar mycket kraftigt, från stark inlevelse i enskilda 
människoöden till ett mer grundläggande engagemang i principerna för mottagning och 
handläggning av asylsökande. På det vis debatten ofta har tenderat att föras, reduceras det 
grundläggande problemet till en ren omöjlighet. Om vi skall övergå till att öppet och 
principfast bedriva en migrationspolitik som vilar på bredare humanitära grunder än dem 
som anges i internationella konventioner om exempelvis rätt till asyl, följer att vi snart 
nog kommer att stå som mottagare till ett flöde av migranter som vida överstiger den 
egna befolkningen. Då detta svårligen skulle kunna hävdas av något ansvarskännande 
politiskt parti, reduceras det ”extra” humanitära inslaget till att styras av det godtycke 
som ligger i om enskilda ömmande fall lyckas väcka mediernas uppmärksamhet. 
Systemet kommer därmed att präglas inte bara av ryckighet och osäkerhet, utan också av 
grundläggande rättsotrygghet, vilket självfallet är mycket allvarligt.  

Då det inte ter sig särskilt sannolikt att dilemman av detta slag skall gå att lösa 
upp inom en nära framtid, ter det sig allt mer angeläget att så långt möjligt söka belysa de 
delar av migrationspolitiken där förbättrade kunskaper faktiskt har förutsättningar att 
också leda till en bättre politik. Som särskilt väsentligt framstår här att angripa frågan om 
hur volymen av migranter som söker sig till vårt land fördelas mellan legala och illegala 
flöden, samt att i det senare fallet ta ställning till graden av inblandning från organiserad 
brottlighet. Bägge dessa representerar politiskt känsliga problemkomplex, där det 
dessutom inte finns någon särskilt stabil grund av hårda fakta att utgå från.  

Av Migrationsverkets officiella siffror framgår tydligt att antalet asylsökande i 
Sverige minskar. Samtidigt finns det experter som menar att migrationstrycket mot 
Sveriges gränser förblir konstant, vilket skulle innebära att en ökande del av 
migrationsflödet konverteras från öppna asylprocesser till olika slag av illegal invandring. 
Då våra kunskaper om den illegala invandringen är bräckliga, finns det inga tydliga och 
direkta metoder att använda för att avgöra om en sådan konvertering faktiskt pågår. 
Samtidigt måste konstateras att den framtida utformningen av svensk migrationspolitik 
svårligen kan frikopplas från frågan om det illegala mörkertalet. 

En indirekt lösning kan vara att rikta blicken mot Sveriges närområde. Genom att 
exempelvis studera ursprungsländernas statistik över personer som anses uppehålla sig 
utomlands illegalt, eller över personer som lämnat sitt land spårlöst och från vilka det 
saknas livstecken, kan vi få en bild av ett utflöde som rimligen måste motsvaras av ett 
inflöde någon annanstans. En annan lösning kan vara att studera de fall av 
människosmuggling och människohandel som faktiskt har upptäckts i Sverige. De 
berättelser som återges av flickor som fallit offer för människohandel kan härvidlag bidra 
med en hel del intressant information; exempelvis bör man uppmärksamma det 
återkommande tema som säger att flickorna för att minska risken för upptäckt ofta 
utnyttjas endast under kortare perioder för att sedan ersättas av nya flickor.  

De som vänder sig mot att sådan information skulle få ligga till grund för 
politikens utformning menar att det här rör sig om tvivelaktiga självupplevda berättelser, 
och att de upptäckter som görs vid polistillslag endast är av fragmentarisk art. Om man 
emellertid beaktar att denna form av ”anekdoter” inte längre kan sägas vara av sporadisk 
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natur, ter sig kritik av detta slag som tämligen ogrundad. Fall av människohandel 
uppdagas nu allt oftare, och detta dessutom inte längre enbart i storstäder. Samtidigt är 
det viktigt att understryka att de personer som drabbas av denna hantering kommer att 
synas i statistiken blott då polistillslag sker, då någon skadas allvarligt eller avlider, eller 
då någon självmant vänder sig till polisen. 

Ett särskilt framträdande exempel på det senare är den 16-åriga litauiska flickan 
Dangoule, på vars livsöde Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever är baserad. Det var först 
när hon i desperation valde att ta sitt liv, genom att kasta sig ner från en motorvägsbro i 
Malmö, som hon också blev en siffra i den officiella statistiken. Hennes historia är tyvärr 
inte unik. Ett annat, mindre uppmärksammat fall rör en 17-årig polska som skar sig i 
handlederna av rädsla för vedergällning från människohandlarna. Om hon nu var villig att 
ta sitt liv hellre än att möta människohandlarnas hämnd måste de senares vedergällning 
rimligen ha tett sig som värre än döden. Häri finns en del av förklaringen till varför 
offren, om de nu faktiskt lyckas fly undan människohandlarna, inte väljer att kontakta 
polisen och således till varför de inte heller syns i statistiken. Det saknas inte heller fall 
där arbetare som varit verksamma på den svarta arbetsmarknaden mist sina liv på grund 
av bristande säkerhetsrutiner.  

Frågan om inblandning av organiserad brottslighet representerar härvidlag ett 
särskilt kontroversiellt problemområde. Att det finns kopplingar till transnationell 
organiserad brottslighet kan svårligen bestridas. När tillslag exempelvis görs mot en 
pizzeria som vid sidan av pizzorna förmedlar sexuella tjänster mot betalning frågar man 
sig hur ägaren, som själv vistats i Sverige, har lyckats få hit flickorna från utlandet, samt 
varför man bland hans personliga ägodelar hittat både narkotika och vapen. 

De som hävdar att någon illegal migration i nämnvärd utsträckning inte 
förekommer i Sverige, samt att inblandning av organiserad brottslighet från öst blott är 
massmediala hjärnspöken, gör sig de facto till tolkar för ett slags uppgivenhetsprincip. Då 
ämnet är politiskt känsligt, och då absolut tillförlitliga källor saknas, kan det förvisso 
framstå som både bäst och enklast att inte beröra frågan vidare. Detta måste dock ses mot 
bakgrund av att flertalet experter och statliga organ i ursprungsländerna uppger att den 
organiserade brottsligheten enligt deras uppfattning vinner ett allt starkare fotfäste. Som 
konkret exempel kan nämnas att polska staten i ett riksomfattande handlingsprogram, 
framtaget i syfte att öka jämställdheten, konstaterar att människohandel i Polen utgör ett 
växande problem.  

Då Polen på intet vis kan uppfattas som unikt, måste slutsatsen bli att vi här ställs 
inför ett principiellt vägval. Medan ren bekvämlighet kan diktera att vi inte skall ta i 
frågor som är kontroversiella, och där vi riskerar att drabbas av tung kritik, måste 
elementär försiktighetsprincip få tillåtas att peka på nödvändigheten av att söka reda ut 
även svåra frågeställningar. I fokus måste hela tiden finnas att det rör sig om ett troligtvis 
betydande antal offer, som i det fördolda fortlöpande utsätts för kränkande och kanske 
även livshotande behandling. Att dessa offer ännu inte syns i statistiken, får inte tas till 
intäkt för att de inte heller finns, eller att deras livsöden inte förtjänar vår 
uppmärksamhet. 

Ambitionen i det som följer är att så långt görligt är söka sprida ljus över vad som 
pågår bakom migrationspolitikens kulisser. Vi kommer företrädesvis att koncentrera 
intresset på faktorer som förmår människor att vilja lämna sina hemländer, och som under 
vissa omständigheter kan tvinga dem i armarna på kriminella syndikat. Vi kommer att 
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göra en inventering av hur problemen ser ut i en rad olika f d ”öststater”, och vi kommer 
att avsluta med en redogörelse för möjliga trender gällande migrationen till Sverige. 
Framför allt är det vår förhoppning att denna rapport skall kunna leda till en breddad 
diskussion av i hög grad väsentliga problem. 
 
 
Bakgrund 
 
Människor lämnar sina hemländer av vitt olika skäl, ett av de förenande tycks dock 
utgöras av relativ och absolut fattigdom samt en dröm om ett bättre liv någon annanstans. 
Den egna situationen i hemlandet kan variera, en omständighet som resulterar i olika sätt 
att söka ta sig till främmande länder. Fattigdomen är som bekant inte sällan relativ och 
det händer att de som söker sin lycka hos människosmugglare ofta kan ersätta dessa för 
deras tjänster. Det kan röra sig en familjs äldste son som utbildats och behandlats som 
familjens ljus och som nu skall agera den räddande ängeln i utlandet. Familjens alla 
besparingar kan gå åt till fullföljandet av denna, många gånger ouppnåeliga, dröm.  

Människosmugglarna är inte sena att parasitera på människors drömmar om 
välstånd, drömmar som dagligen förstärks av färgstarka bilder förmedlade via satelliter 
och Internet. Själva smugglingen kan anta varierande former: de mer bemedlade 
immigranterna kan ha råd att betala för falska resedokument och således färdas under 
humana förhållanden. Andra mindre besuttna kan dra nitlotten och under sin resa tvingas 
utstå de mest kränkande omständigheter, ibland med sitt eget liv som insats.  

Det finns även de som inte alls förmår att betala smugglarna för deras tjänster och 
som därför ser sig nödgade att ingå överenskommelser om senare betalning. De går med 
på att väl på plats betala tillbaka skulden, men villkoren som sedermera ställs upp för 
skuldens reglerande blir dock immigranterna främmande. Ibland samtycker de till att 
smuggla narkotika över gränsen, andra gånger kan de vid ankomst tvingas in i 
prostitution, tvångsarbete eller en kombination av båda.  

Ensamkommande barn befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det förekommer 
fall där barn skickats till storstäder eller angränsande länder av sina föräldrar efter löften 
om utbildning eller ett välbetalt jobb hos en bekant till familjen. Istället hamnar de på 
plantager, sweatshops och liknande, eller nyttjas i prostitution eller som tiggare, 
barnsoldater, etc. Det förekommer även fall av illegala adoptioner, där barn förminskas 
till varor, med individuell prissättning, där ett vitt spädbarn av manligt kön, står högst i 
kurs och kan komma att betinga ett pris på flera tusentals kronor.  
     I det följande skall vi närmare granska varför människor väljer att lämna sina 
hemländer i jakt på lycka i andra stater, ibland mycket avlägsna sådana, vars realitet de 
endast känner till från diverse medier. Varför väljer en människa att lämna den plats som 
är ”hemma”, där språket som talas är ens eget och kulturen och traditionerna likaså? 
Integrationsprocessen i ett främmande land torde vara mycket svår för de flesta, i 
synnerhet för redan vuxna personer med stark anknytning till det egna samhället. Ändå är 
det något som är starkare än denna anknytning och det är denna längtan efter något bättre, 
ibland efter något så enkelt som en dräglig tillvaro, som skall undersökas närmare i denna 
rapport. 

Människors realitet och tillvaro är självfallet individuell, dock kan vissa likheter 
skönjas mellan människor boende i olika regioner, länder och även på olika kontinenter. 
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En gammal, vedertagen och något förenklad sanning är att världen är bipolär, i 
bemärkelsen att den är uppdelad i fattiga och rika. Vissa människor strävar efter en bättre 
ekonomisk tillvaro, som onekligen återfinns i Västeuropa, USA och Australien, där andra 
människor ständigt söker bättre och billigare tjänster. En viss modell kan skönjas: i 
världens fattigare regioner finns en tillgång på unga, livstörstände människor som riskerar 
utnyttjas av cyniska exploatörer med ekonomisk vinning som enda syfte. I andra och 
rikare regioner finns en marknad bestående av kräsna konsumenter men även mindre 
nogräknade personer som inte ser skillnad på människor och varor och som kan tänka sig 
att köpa allt från sexuella tjänster till ett barn.  

Denna önskan om ett bättre liv bekräftas också sett till de olika trender av 
migrationsflöden som finns. Trenderna förklaras bland annat mot bakgrund av de större 
geopolitiska omvälvningar som ägde rum i världen under 1990-talet, och då kanske 
främst som resultat av en ökad rörelsefrihet för människorna i Central- och Östeuropa. 
Andra och lika anmärkningsvärda migrationsflöden utgörs av immigranter från Asien, 
Afrika söder om Sahara samt Central- och Latinamerika, som de senaste åren börjat söka 
sig till rikare länder inom OECD-sfären.  

För att möta tendenser med alltmer ökande skaror av illegala immigranter är det 
huvudsakligen två typer av generella åtgärder i mottagarländerna som kan nämnas. Först 
och främst utnyttjas i högre utsträckning metoder av skärpta kontroller vid gräns, 
arbetsplatsinspektioner samt identitetskontroll inne på det egna territoriet. En andra typ 
av åtgärd som kommit att ses som nödvändig är ett utökat internationellt samarbete med 
avsändarländerna, i syfte att få till stånd enklare rutiner för återbördande av illegala 
immigranter. Vidare påtalas också i sammanhanget behovet av att påskynda den första 
bedömningen av asylansökningar för att snabbare kunna motverka att uppenbart 
ogrundade ärenden skymmer de sökanden som verkligen har ett skyddsbehov.1  

Denna rapport skall främst handla om immigranternas realitet i hemländerna och 
de skilda orsaker till migration som kallas push-faktorer.2

 
 
Källhantering 
 
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att ett stort antal individer som illegalt reser 
in eller vistas i ett land aldrig kommer att bli synliga i statistiken. Enligt 
Rikskriminalpolisens siffror anländer till exempel varje år mellan 200 och 600 unga 
kvinnor och flickor till Sverige som offer för människohandeln.3 Handeln sker i det 
fördolda och är av en väl organiserad art, där flickor anländer för en period av två veckor 
för att därefter skickas hem och ersättas av nya flickor, allt i syfte att minska risken för 
upptäckt. Det kan således inte uteslutas att den nämnda siffran är betydligt högre.  

Dessa individer tillhör alltså inte de synliga kategorierna av immigranter, såsom 
anhöriga som söker uppehållstillstånd, flyktingar och asylsökande, arbetskraftsinvandrare 
eller liknande. Därför hamnar de också utanför alla system av kontroll och möjlighet till 
en stabil livssituation, även om deras bakgrund i mångt och mycket liknar andra 

                                                 
1 “Trends in International Migration”, OECD, 2003, s 14 
2 Se bl. a. www.europol.eu.int, ”Organised illegal immigration into the European Union” för flera exempel 
på push-faktorer. 
3 Rikskriminalpolisens Lägesrapport 6, “Människohandel för sexuella ändamål”, 1 jan-31 dec 2003, s. 4.  

http://www.europol.eu.int/
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immigranters. Med hänsyn tagen till att dessa personer inte syns i officiella siffror är det 
desto viktigare att kännedomen och kunskaperna om dem väsentligen ökas.  

Det är även relevant att redan här klargöra att skillnader föreligger inte bara 
mellan myndigheter och icke statliga organisationer inom länder, utan även mellan 
enskilda stater vad gäller uppfattningar om människohandelns omfattning. Återigen är det 
viktigt att notera att företeelsen sker i det fördolda och är mycket välorganiserad, vilket 
innebär att enskilda stater eller organisationer i stort sett inte kan uppskatta hela dess 
vidd.  

I denna rapport används i första hand utomsvenska källor, till övervägande del 
med ursprung i avsändarländerna. I dessa källor återkommer vissa ståndpunkter som vi 
systematiskt återgivit i denna rapport i samband med länderstudierna.  

 
 

Syfte 
 
Den illegala migrationen till Sverige är ett omdebatterat begrepp. Vissa menar att 
migrationen överlag till Sverige har minskat. Som en orsak till denna utveckling 
omnämns det minskade antalet asylsökande. Samtidigt hävdar andra att migrationstrycket 
mot Sveriges gränser är oförändrat och kanske till och med har ökat de senaste åren. 
Detta tryck syns dock inte i statistiken, främst med anledning av att migrationen övergått 
på illegala aktörer.  

Den sistnämnda åsikten tycks även överensstämma med de uppgifter som 
ursprungsstaterna själva lämnar. Enligt exempelvis den ukrainska statens uppgifter 
varierar antalet i utlandet illegalt bosatta ukrainare från 20 000 till 3 miljoner, beroende 
på vilken myndighet som tillfrågas. Även om vi utgår från att den lägsta siffran ligger 
närmast den verkliga omfattningen av den illegala migrationen från Ukraina kan vi sluta 
oss till att det potentiella trycket mot Sveriges gränser kan bli tungt. Om vi därtill beaktar 
de andra så kallade ursprungsländerna i Sveriges närområde torde denna uppfattning 
ytterligare förstärkas. Mot dessa ursprungsländernas tämligen dystra siffror kan den 
svenska ”statistiken” beträffande den illegala migrationen till Sverige ställas. De svenska 
siffrorna är oftast jämförelsevis låga. Det förefaller således inte som osannolikt att den 
illegala invandringen till Sverige är betydligt större än vad som återges i svenska 
myndigheters statistik.  

Det förefaller vara så att migrationen fortsätter i oförändrad takt eller till och med 
ökar oberoende av huruvida asylpolitiken skärps eller inte. Det blir därmed tydligt att de 
omständigheter som förmår människor att emigrera i första hand skall sökas i 
ursprungsländerna. Följaktligen kommer denna rapport att behandla dessa omständigheter 
genom en systematisk genomgång av de så kallade push-faktorerna i respektive land. Det 
tycks vidare vara så att det även är inom detta område som kunskapsbehovet är som störst 
bland svenska myndigheter. Idag kommer Migrationsverket ofta i kontakt med 
asylsökande från före detta Sovjetunionen: exempelvis härstammar majoriteten av de 
apatiska barnen från denna region. Behovet av kunskap kring situationen i dessa länder 
bör därför mot denna bakgrund ses som synnerligen stort. 
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Tillvägagångssätt och definitioner 
 
Efter denna genomgång är det tydligt att den illegala migrationen styrs av två faktorer, 
nämligen tillgång och efterfrågan, vilka i sin tur består av en rad varierande 
beståndsdelar. På tillgångssidan finns människor som av en myriad varierande orsaker, 
här sammanfattade som push-faktorer, vill lämna sina hemländer för att söka lyckan 
annorstädes. På efterfrågesidan finns en marknad bestående av kräsna och prismedvetna 
konsumenter som gärna vill anlita de förstnämndas tjänster. På ”vår” sida av jordklotet är 
gräset grönare, i den bemärkelsen att omständigheter som borde vara en självklarhet i 
varje människas liv, såsom relativt hög grad av välstånd, utbildning, politisk stabilitet 
etc., är för handen.  

Frågan som gör sig gällande är hur den omfattande och perverterade handeln med 
människor kan komma till stånd. Vilka faktorer är det som möjliggör att en sådan cynisk 
företeelse kan uppstå och sedermera blomstra? I det följande skall dessa frågor närmare 
diskuteras. Tyngdpunkten kommer som nämnts framför allt att ligga på de i 
ursprungsländerna rådande omständigheterna. I viss utsträckning kommer dock även 
situationen i destinationsländerna att beröras, i den mån som denna anses verka lockande 
på migrationsflödena samt på den organiserade brottsligheten.  

Sju länder skall behandlas närmare: Ryssland, Polen, Ukraina och Moldavien, 
samt de tre baltiska staterna. Länderna har valts med hänsyn till vissa gemensamma 
likheter, kanske främst avseende det kommunistiska arvet. Samtidigt är det viktigt att 
lyfta fram även det motsatta förhållandet, nämligen att länderna trots betydande likheter 
också uppvisar stora skillnader sinsemellan. Ett exempel som skiljer länderna i studien är 
att fyra av dem sedan ett år tillbaka är EU-medlemmar. Ytterligare ett är de uppenbara 
socioekonomiska och sociokulturella skillnader som föreligger, vilket vi återkommer till 
senare.  

Rapportens inledande och avslutande avsnitt har författats av Dominika Borg och 
Robert Nilsson gemensamt, avsnitten om Ryssland, Polen, Ukraina och Moldavien har 
författats av Dominika Borg och avsnitten om de baltiska staterna av Robert Nilsson.  

 
 

Illegal migration- ett försök till definition 
 
Illegal invandring kan anta olika skepnader, men torde främst åsyfta korsandet av 
landsgränser eller vistelser på en stats territorium företagna i strid med nationell rätt. 
Illegal invandring kan manifesteras i form av en olaglig inresa, som antingen företas 
under falska dokument eller där immigranten smugglas in i landet, dold i exempelvis ett 
lastbilsutrymme. Vidare kan en från början legal vistelse sedermera övergå i en illegal 
sådan, när utlänningen väljer att stanna kvar i landet efter ett studentvisums utgång, ett 
avslag på asylansökan, etc. Även om utlänningen vistas i mottagarstaten på felaktiga 
grunder, en påstådd student, tillika innehavare av ett studentvisum, kanske i själva verket 
ägnar sig åt arbete på den svarta arbetsmarknaden, kan illegal invandring vara för 
handen.4  

                                                 
4 Se t.ex. Lederer H, “Illegal Migration: Why Does it Exist and What Do We Know about Numbers and 
Trends?”, europäisches forum für migrationsstudien (efms) Paper Nr. 19, 1998, s. 2. 
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När det gäller olika former av organiserad illegal migration blir innebörden i 
begreppet både mer komplext och mer omfattande. Hit räknas följaktligen olika former 
av människosmuggling. I den konvention som reglerar Europols verksamhet definieras 
organiserad illegal immigration som ”…activities intended deliberately to facilitate, for 
financial gain, the entry into, residence or employment in the territory of the Member 
States of the European Union, contrary to the rules and conditions applicable in the 
Member States.”5  

Eftersom dessa brott alltid begås i det fördolda, och ingen av parterna har intresse 
av att röja sig, blir det mycket svårt att uppskatta hur många individer som årligen 
smugglas över såväl unionsmedlemmarnas som övriga staters gränser. Ibland hänvisas till 
den statistik över asylsökande som finns tillgänglig, men denna bör bara användas som 
indikation över trender. Tecken finns dock på att problemet nu ökar i hela världen, och 
därmed även inom EU. Problematiken försvåras också av en allt större inblandning av 
den organiserade brottsligheten som ser möjligheter att utöka sina vinster ihop med den 
övriga verksamhet som bedrivs, vilket brukar betecknas som cross commodity 
smuggling.6  

I spåren av detta ligger det sedan nära till hands att se hur denna trafik också 
utnyttjas i människohandelssyfte. Som exempel kan nämnas att Europol inom sitt mandat 
har att kämpa mot olika former av utnyttjande, exempelvis för sexuella syften, 
barnpornografi, svart arbetskraft, handel med mänskliga organ och övergivna barn. Av 
dessa olika former av utnyttjande är kanske det som sker för sexuella ändamål det mest 
förekommande, men det illegala utnyttjandet av arbetskraft ökar också allt mer.7

 
 

Globaliseringen som en orsak till migrationen 
 
Begreppet globalisering är mångfacetterat och öppet för en rad tolkningar. En historisk-
samhällelig tolkning tar sikte på den process som lett till en allt mer påtaglig 
världsmarknad, samtidigt som den nya globala kulturen kan förklaras medelst 
anläggandet av ett socialt perspektiv på globaliseringen.8 I sammanhanget är det relevant 
att påpeka hur globaliseringsprocessen inte enbart utmärks av växande ekonomiska 
relationer världens länder emellan, och en växande samstämmighet angående vad som 
innebär ett gott liv, utan även förekomsten av uteslutning och marginalisering av vissa 
länder, folkgrupper, etc.9  

Enbart under en tioårsperiod har andelen av deltagandet i världshandeln minskat 
markant för ett antal områden, däribland Asien från 17,8 till 14,0 %, Latinamerika från 
5,5 till 3,9 % och Afrika från 4,7 till 1,9 %. Samtidigt utgör dessa hem för cirka 80 % av 
världens befolkning. Den ovannämnda degraderingen har för övrigt träffat Afrika mest, 

                                                 
5 Europol Convention, Official Journal C 316 of 27.11.1995. 
6 www.europol.eu.int, “Organised illegal immigration into the European Union”, 2005. 
7 Ibid, “Trafficking in human beings for sexual exploitation in the EU: a Europol perspective”, 2005. 
8 Koryś P, Okólski M, „Czas globalnych migracji Mobilność międzynarodowa w perspektywie 
globalizacji”, Institute for Social Studies, Warsaw University, 2004, s. 3. Se även Held & McGrew et. al, 
2000 samt Baylis & Smith et. al, 2001. 
9 Koryś P, Okólski M, „Czas globalnych migracji Mobilność międzynarodowa w perspektywie 
globalizacji”, Institute for Social Studies, Warsaw University, 2004, s. 5. 

http://www.europol.eu.int/
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den kontinent där den demografiska dynamiken är starkast.10 På senare år har denna 
polarisering av världsmarknaden blivit ännu mer markant och består i första hand av tre 
poler, nämligen Nordamerika, EU11 och Japan. Dessa är poler till vilka andra marknader, 
såsom den mexikanska till USA och den öst- och centraleuropeiska till EU, gärna vill 
anknyta. Det allt mer fritt flödande kapitalet, de internationella transaktionerna, den 
världsspridda produktionen samt framstegen inom informationsteknologin och 
transportsektorn är faktorer som torde ha bidragit till den växande globaliseringen.  

Men kan globaliseringsteorin utgöra en företeelse sui generis, i den bemärkelsen 
att den ensam påverkar migrationen? Flertalet forskare anser att det i viss mån är fallet. 
Den ändring av produktionsmetoder som ägt rum de senaste decennierna har resulterat i 
strukturella förändringar inom arbetsmarknaden. Den har bland annat lett till ett 
arbetsmarknadssystem bestående av två sektorer, varav den första karaktäriseras av höga 
inkomster, men begränsad tillgång i den bemärkelsen att krav ställs på viss 
utbildningsgrad, språkkunskaper och ofta även härkomst. Konkurrensen om 
anställningsplatserna inom denna sektor är stor. Den andra sektorn omfattar yrken som 
utmärks av låg kompensation till arbetstagarna och uppfattas som icke attraktiva av den 
inhemska populationen. Även om lönerna inom denna sektor, i synnerhet de som betalas 
svart till utländsk arbetskraft, är försvinnande låga utgör de en jämförelsevis hög 
ersättning med hänsyn tagen till köpkraften i de anställdas hemländer.12  

I enlighet med den ovan beskriva ”verkligheten” torde migration förekomma med 
anledning av en viss marknad, bestående av en tillgång på billig arbetskraft i vissa av 
världens regioner och en efterfrågan på densamma i andra regioner. Enligt 
rationalitetsprincipen skall människan vidare söka förbättra sin livssituation, i 
förevarande fall genom att söka sig till världens rikare regioner där efterfrågan på billig, 
okvalificerad arbetskraft är stor eller större än hemmavid.13 Denna teori emotsäges dock 
av en rad faktorer.  

För det första handlar inte alltid människan enbart utifrån nyttomaximerande 
perspektiv. Vetskapen om att exempelvis högre lön kan erhållas på andra sidan gränsen 
medför inte per se att en person kommer att emigrera till grannlandet.14 Även andra 
faktorer än de enbart nyttomaximerande påverkar människors beslut: en person kan till 
exempel överväga huruvida integration i det potentiella samhället kan bli möjlig, om de 
kulturella skillnaderna är acceptabla, etc. Här kan globaliseringen i form av den snabba 
informationsöverföringen via Internet spela in men behöver inte vara avgörande för det 
beslut som individen slutligen fattar angående migrationens vara eller icke vara.  

En annan intressant fråga är den gällande fattigdomens fälla, i den bemärkelsen att 
fattigdom beskär människors faktiska valmöjligheter. På vissa håll i världen är 
fattigdomen så utbredd och överväldigande att migration till länder som av olika orsaker 
uppfattas som attraktivare än hemlandet ter sig omöjlig. Oavsett hur 
informationsteknologin än utvecklas och hur mycket billigare mellankontinentala resor än 
blir kommer det alltid att finnas människor som inte förmår att betala dessa.15  
                                                 
10 Ibid. 
11 Med EU avses i denna kontext de gamla medlemsstaterna, EU-15. 
12 Lederer: 1998, s. 2. 
13 Koryś, Okólski:2004, s. 9.  
14 Fischer P A, Holm E, Malmberg G, Straubhaar T, “Why Do People Stay? Insider Advantages and 
Immobility”, HWWA Discussion Paper, Hamburg Institute of International Economics, 2000, s. 7ff.  
15 Koryś P, Okólski M: 2004, s. 11. 



Från asylsökande till illegal invandring 13

I viss mån håller dock dessa klyftor på att överbryggas med hjälp av redan 
etablerade immigrantsamhällen bosatta i destinationslandet. Denna företeelse betecknas 
av vissa forskare som path dependency och innebär att de tidigare nämnda samhällena 
hjälper släktingar och vänner i hemlandet, till exempel genom att skicka pengar till dessa 
eller bekosta de senares resa till destinationslandet.16 På så sätt skapas ett större och 
större beroende gentemot de som redan befinner sig i destinationslandet och indirekt även 
i förhållande till mottagarstaten.  

Enligt vissa forskare kan globaliseringen utgöra en del av förklaringen till 
migrationens existens. Tillgångs- och efterfrågemodellen som ofta åberopas främst vid så 
kallad arbetskraftsinvandring tycks inte förslå för att förklara migrationens 
mångfacetterade natur.17 Skillnader mellan världens regioner beträffande 
levnadsstandarden: rikedomen i förhållande till den relativa och absoluta fattigdomen, 
den politiska stabiliteten i förhållande till den politiska turbulensen saknar självständig 
betydelse, i den bemärkelsen att först när vetskapen om dessa skillnader gör sig gällande 
kan migrationen bli ett faktum. Det är inte i första hand den relativa fattigdomen som 
väcker drömmen om ett bättre liv, utan varseblivningen om densamma samt vetskapen 
om att livet på andra håll är avsevärt annorlunda.18  

Den globala kommunikationen nämns som den avgörande komponenten för den 
ovan beskrivna frustrationen, härstammande från varseblivningen om sin egen 
jämförelsevis torftiga existens. Det tycks röra sig om någon form av konvergering av 
värderingar, eller växande samstämmighet om vad som konstituerar ett bra liv. Här 
utpekas västvärldens konsumtionssamhällen som särskilt frustrationsväckande för 
världens fattigare samhällen. Donna Hughes talar om den frustration och längtan efter ett 
liv i lyx som väcks bland unga östeuropeiska flickor när de via satelliterna förmedlas 
orealistiska bilder av livet i väst.19 Andra forskare talar om fenomenet ”Dallas” i 
exempelvis indiska byar, vilket torde innebära samma företeelse som åsyftas av Hughes, 
nämligen en naiv och många gånger direkt felaktig uppfattning om livet i väst.20 
Globaliseringen i kombinations med ökat informationsflöde har med andra ord gjort 
människor uppmärksamma på de skillnader som föreligger mellan världens olika 
regioner.  

 
 
 
 
Vilka faktorer skapar migration?  
 
Efter en översiktlig analys av forskningsfronten på området torde en rad komponenter 
som alla påverkar migrationen kunna räknas upp. För det första finns en 
migrationsmarknad som styrs av tillgång och efterfrågan. Denna efterfrågan kan avse allt 

                                                 
16 Ibid. Närmare om detta begrepp se under avsnitten om Ukraina och Moldavien. 
17 Heckmann F, ”Globale Wertintegration und soziale Netzwerke-Zur Erklärung weltweiter Migrationen”, 
efms Paper Nr. 23, 1998, s. 1.  
18 Heckmann F, Lederer H, ”Ursachen und Formen der Migration nach und in Europa”, efms Paper Nr. 6, 
1996, s. 3. 
19 Hughes D, “Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation”, IOM, 2002, s. 13.  
20 Heckmann F, Lederer H: 1996, s. 3, Heckmann F, 1998, s. 4.  
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från billig arbetskraft, till prostituerade, till barn för adoptioner, och den motsvaras av en 
icke sinande ström av immigranter.21 Denna migrationsdynamik är vidare så stark att den 
gör sig gällande även om legala tillvägagångssätt inte finns att tillgå. Vissa människors 
vilja att i utlandet söka ett bättre liv och andras krav på billig arbetskraft, sexuella 
tjänster, etc. resulterar ibland i att andra sätt än de lagliga att ta sig in på ett lands 
territorium vidtas, till exempel genom anlitandet av en smugglingsorganisations 
tjänster.22  

Precis som redan tidigare nämnts innebär en människas dåliga ekonomiska, 
politiska, etc., situation inte nödvändigtvis att personen kommer att kunna eller ens vilja 
lämna sitt land. Här kan kulturella skillnader mellan hemlandet och den potentiella 
destinationsstaten spela en viktig roll, men även den egna ekonomiska situationen, till 
exempel att ekonomiska medel för att bekosta resan saknas. De redan etablerade 
immigrantsamhällena i flertalet destinationsländer nämns i sammanhanget som en orsak 
som i hög utsträckning bidrar till den växande migrationen: dels innebär dessa att en viss 
anknytning till hemlandets tradition och kultur finns i mottagarstaten, dels bekostar 
landsmännen inte sällan immigranternas resa till destinationslandet.23  

Slutligen sägs även vissa av mottagarstaten företagna handlingar ha en påverkan 
på migrationen. Här nämns en stats invandringspolitik som ett viktigt exempel, till 
exempel dess asylpolitik.24 Samtidigt påpekas att denna komponent ingalunda är central, 
då människor kan välja att immigrera till en stat av andra anledningar än dess eventuellt 
generösa invandringspolitik,25 här torde den ovan nämnda faktorn beträffande redan 
existerande immigrantsamhällen spela en mycket mer betydelsefull roll. I sammanhanget 
är det även värt att påpeka att, bland annat enligt uppgift från Rådet för Europeiska 
Socialfonden i Sverige, mellan 20 till 30 % av migrationen till Europa de facto består av 
illegal invandring, varav en stor del av denna utgörs av människohandeln, tillika den 
snabbast växande verksamheten inom den transnationella organiserade brottsligheten.26

Migrationsflödena till Europa sägs också vara komplexa och föränderliga, de 
betecknas som mixed flows. De utgörs i första hand av asylsökande samt 
familjeåterföreningar, den senare formen påstås vidare i hög grad ha feminiserat 
migrationen. Enligt en nyligen genomförd undersökning utförd av en oberoende 
forskargrupp på tankesmedjan Demos på uppdrag av den brittiska regeringen, där 
asyltillströmningen i ett antal europeiska länder studerades i förhållande till bland annat 
graden av restriktivitet, gränskontroller, etc., tycks migrationsflödena vara oförändrade 
trots att destinationsländers asyl- och invandringspolitik skärpts.27 I rapporten uttrycktes 
vidare att trots att behovet av kontroll av migrationen i Europa aldrig varit större än nu, 
det aldrig heller varit svårare än nu att utöva denna kontroll. Vidare anfördes: 
”Furthermore the attempt to assert control produces side effects which furthermore 
worsen the situation, and undermines one of the key factors in the European success 
story-its open society.”28 De slutsatser som dras i rapporten beträffande prognosen för 
                                                 
21 Heckmann F, Lederer H:1996, s. 4. 
22 Ibid. 
23 Heckmann F, Lederer H:1996, s.7. 
24 Ibid. 
25 ”Oviss väntan”, Equal och Svenska ESF-Rådet, s. 7. 
26 ”Oviss väntan”, Equal och Svenska ESF-Rådet, s. 8. 
27 Ibid. s. 7. 
28 “People Flow Managing Migration in a New European Commonwealth”, Demos briefing, 2003, s. 2. 
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den framtida migrationen i Europa kan te sig som något dunkla: ”/…/ Europe’s borders 
will expand in the next 10 decades in ways which make them virtually impossible to seal 
off physically.” 

En konsekvens av den restriktiva politiken tycks inte vara att länderna av 
immigranterna betraktas som mindre attraktiva utan framför allt att migrationen flyttas 
över på illegala aktörer. Den ovannämnda undersökningens resultat pekar i riktningen att 
de orsaker som är avgörande för huruvida en människa väljer att lämna sitt land återfinns 
i ursprungslandet. Det är med andra ord de så kallade push-faktorerna som i första hand 
inverkar på en individs eventuella beslut att emigrera. Konsekvensen för 
migrationsmyndigheter, inte enbart i Sverige utan även i andra mottagarländer, blir att 
migrationen helt enkelt blir mycket svårare att följa och kontrollera. Mot denna bakgrund 
framstår behovet av ökad kunskap om förhållandena i ursprungsländerna som än mer 
angeläget. 
 
 
Push- och Pullfaktorerna 
 
Det finns mycket skrivet om dessa ovannämnda faktorer, i det följande skall de mest 
centrala behandlas och dessa, som i hög utsträckning överlappar varandra, är som följer: 
 
→Socioekonomiska; 
→sociokulturella; 
→politiska och rättsliga. 
 
De socioekonomiska faktorerna kan utgöras av ekonomiska orsaker, som att familjer, 
oftast på landsbygden har bristande finansiella medel för att klara sitt uppehälle. De har 
svårt att försörja sina barn och äldre släktingar. Det är här viktigt att tillägga att den 
statliga hjälpen i form av socialbidrag och liknande är i stort sett obefintlig.29 
Arbetslösheten är mycket hög på många håll i världen och den grupp som i största 
utsträckning träffas av denna är den redan utsatta, marginaliserade delen av befolkningen, 
oavsett om det rör sig ett latinamerikanskt eller östeuropeiskt land. De som dragit det 
kortaste strået är kvinnor, etniska minoriteter, handikappade och barn, med andra ord de 
som i majoriteten av dessa samhällen redan har en mycket svag ställning.30  

De sociokulturella faktorerna kan manifesteras i patriarkala och andra för 
minoriteter ogynnsamma samhällsstrukturer. På många håll i världen betraktas kvinnan 
som underordnad mannen och mindre värd än denne. Denna omständighet kan illustreras 
med den många gånger mycket stora hemgift, som brudens far är tvungen att erlägga till 
den blivande maken som en ersättning för att denne nu övertar ansvaret för bördan.31 
Kina kan anföras som ett annat exempel på det ovan beskrivna synsättet: dess befolkning 
domineras idag rent antalsmässigt av män, vilket är en konsekvens av den kinesiska 
regeringens hårdhänta familjepolitik kombinerad med en tämligen låg kvinnosyn. I Kina 
erbjuds billiga fostervattenprov där barnets kön kan utläsas och en nyhet om att kvinnan 

                                                 
29 Hughes D, “Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation”, IOM, 2002, s. 7. 
30 Se till exempel Ibid. Jämför Malarek V, “The Natashas”, Arcade Publishing, 2003. 
31 Poverty and Trafficking in Human Beings: A strategy for combating trafficking in human beings through 
Swedish international development cooperation, Department for Global Development, 2003, s. 17. 
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väntar ett flickebarn slutar ofta i abort eller, vad värre är, att barnet överges vid en 
vägkant eller annorstädes. Paradoxalt nog har denna omständighet nu resulterat i att 
arrangerade äktenskap, som inte sällan förmedlas av människohandlare, blivit allt mer 
populära i Kina.32

En stat kan även föra en tämligen restriktiv minoritetspolitik. En viss grupp i 
samhället kan till exempel försvåras tillgång till utbildning, medelst direkta eller indirekta 
handlingar. De baltiska ländernas språkpolitik kan här nämnas som ett belysande 
exempel. Minoriteter kan även diskrimineras indirekt av privata parter, till exempel 
arbetsgivare. Romer i Tjeckien kan ha svårt att få anställning, då de inte sällan betraktas 
som opålitliga. I Polen betraktas romer av majoriteten av befolkningen som tjuvaktiga 
och lata, varför många romer väljer att ”smälta in i befolkningen” och inte röja sin 
identitet. Rättsligt sett kan marginaliserade delar av befolkningen antingen helt sakna 
formella rättigheter eller vara berövade reell tillgång till dessa. Värt att tillägga är att 
dessa människor oftast ånyo marginaliseras i destinationsstaten då en allt svagare språklig 
och kulturell koppling till de länder som de söker sig till är för handen. Denna företeelse 
utgör i sig en stor risk för utnyttjande av en grupp som redan utsatts för stora 
påfrestningar. 

Som redan anförts överlappar dessa push-faktorer med varandra och kan ha 
varierande betydelse för olika individer, men har det gemensamt att de förmår människor 
att vilja lämna sina hemländer. Nästa steg i händelseförloppet är vilket land dessa 
personer väljer att emigrera till. Här spelar de så kallade pull-faktorerna in. Dessa kan 
sammanfattas som antonymer till de tidigare nämnda push-faktorerna. Omständigheter 
som ytterligare kan bidra till ivern att söka sin lycka annorstädes är redan existerande 
stora samhällen av landsmän bosatta i destinationslandet. Vetskapen om att människor 
med samma språk och traditioner, ibland familjemedlemmar, finns på plats kan många 
gånger utöva en starkare dragningskraft på den potentielle immigranten än de 
socioekonomiska faktorerna.33  

Nedan följer en kort redogörelse för situationen i världens olika regioner. 
 
 
Illegal invandring i ett globalt perspektiv 
 
Det förekommer idag en omfattande migration inom länder, mellan dessa och även 
kontinenter emellan. Nedan beskrives situationen i några av världens regioner vad 
beträffar frågor om hur den illegala migrationen gestaltar sig samt vilka den träffar. Syftet 
med denna översiktliga redogörelse är att främst finna gemensamma nämnare mellan 
olika världsdelar som kan vara av intresse för framtida enhetliga strategier på området 
samt framför allt att öka den samlade förståelsen kring världsmigrationen.  

Central- och Östeuropa 
Som redan tidigare nämnts är den gemensamma nämnaren vad illegal migration beträffar 
i första hand relativ och absolut fattigdom, så även i Central- och Östeuropa. Även 
politisk oro, organiserad brottslighet och en allmän känsla av otrygghet kan få människor 

                                                 
32 US State Department Trafficking in Persons (TIP) Report, 2004, s. 92. 
33 Odysseus Programme, “Irregular Migration: Push- Pull A Joint Responsibility”, Tallinn, 1999, s. 11. 
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att vilja lämna sina länder. En dröm om ett bättre liv i ett rikare och politiskt stabilt land 
lockar främst unga människor eller föräldrar som vill ge sina barn en bättre framtid, eller 
åtminstone någon framtid. Ibland tvingas människor överge sina barn, andra säljer sin 
avkomma likt gods för att själva kunna överleva. Den hårda realiteten, de basala behov 
som måste uppfyllas för att överleva, sammantagna med vissa individers cynism och 
människoförakt har på sina håll lett till skapandet av babyfabriker. På den rumänska 
landsbygden kan en välbärgad utlänning köpa allt från äpplen till en liten baby.34 
Bulgariska kvinnor transporteras till Italien för att föda barn som sedermera överges av 
dem och tas om hand av påstådda fäder, som säljer barnen vidare till välbärgade 
italienska par.35 Människohandeln för sexuella ändamål är en form av illegal invandring 
och handlarna rekryterar majoriteten av sina varor, med andra ord unga kvinnor och 
flickor, i det forna östblocket. Kvinnorna säljs dels till länder i Västeuropa, såsom 
Tyskland där prostitutionen är legaliserad men där 80% av de prostituerade har sitt 
ursprung i grannländerna i öst, dels till rikare östeuropeiska länder.36  

Fattigdomen och den politiska turbulensen i exempelvis Ryssland träffar 
visserligen kvinnorna hårdare än männen men detta innebär inte att männen inte blir offer 
för desamma. Gatubarnen på S:t Petersburgs gator utnyttjas oavsett kön. Pojkarna 
betingar vidare ett högre pris än flickorna, varför även dessa systematiskt förföljs av 
hallickar av all de slag, många gånger ungdomar som själva i sin barndom utnyttjats 
sexuellt, och de faller inte sällan offer för pedofiler. Det har förekommit mord på 
gatubarn i syfte att avlägsna organ som sedermera sålts på den svarta marknaden i 
Ryssland men även i väst.37 Dessa mord har skett urskiljningslöst och utan hänsyn till 
kön. I Moldavien, en av de fattigaste av de forna Sovjetrepublikerna, är försäljning av en 
egen njure för ett mål mat en inte helt främmande verksamhet. Många män i Östeuropa 
lämnar dagligen sina familjer och länder i jakt på arbetstillfällen, oftast inte som så 
många tror för att berika sig själva och parasitera på det svenska välfärdssystemet utan 
för mer basala behov, som att kunna erbjuda sin familj tak över huvudet och mat på 
bordet.  

Många människor i det forna östblocket blev utblottade när det nya systemet 
gjorde entré och storebror inte som tidigare kunde erbjuda åtminstone viss 
minimilevnadsstandard åt sina undersåtar. Därav vände sig många av dessa människor till 
alternativa inkomstkällor, ty de var tvungna att överleva. Det fanns då andra, såsom det 
alltid brukar vara oavsett om du befinner dig i Östeuropa eller inte, som var redo att 
utnyttja de förstnämndas prekära situation. Att begå kriminella aktiviteter underlättades 
av det faktum att man var van vid att stjäla och lura den största tjuven av de alla, staten.  

Den kommunistiska staten kontrollerade som bekant alla transaktioner och 
förbjöd konsekvent alla privata sådana. Denna omständighet ledde till att var och en var 
tvungen att klara sig på egen hand och en skuggekonomi växte så fram. De mer 
organiserade kriminella som begår de grövsta brotten behöver emellertid ingen ursäkt 
eller underlättande omständigheter för att begå desamma och det var också dessa 
individer som såg sin chans att skapa sig en mindre förmögenhet i och med det nyvunna 

                                                 
34 ”Shopping for Romanian babies”, Reportage från BBC News, 03/03/00. 
35 SvD, 05/08/04, www.svd.se. 
36 Hughes, D, “The “Natasha” Trade: The Transnational shadow Market of Trafficking in Women”, Journal 
of International Affairs, 2000, s. 3.  
37 www.lifecoalition.com/Russia1.html. 
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privilegiet att fritt korsa gränserna. Det är skuggekonomins forna pampar, bestående av 
en brokig skara av före detta byråkrater, ”entreprenörer” och kriminella som utgör de 
brottsliga nätverken av idag. Det är dessa som agerar transportörer och liknande i den 
mycket lukrativa bransch av organiserad illegal invandring.38  

Migrationen från Central- och Östeuropa till EU har av vissa forskare betecknats 
som cirkulär i den bemärkelsen att järnridåns fall inte i första hand innebar att 
östeuropéerna fick rätt att lämna sina hemländer utan att de fick rätt att lämna dessa och 
återvända.39 Efter 1989 kunde tre perioder med inbördes olika migrationsmönster 
urskiljas: den första var av etnisk art med de så kallade Aus- och Übersiedlermigranterna 
flyttandes från till exempel Polen till Tyskland samt den judiska befolkningens exodus till 
Israel i spetsen. Den andra perioden karaktäriserades av informella och illegala inslag, där 
exempelvis turistvisum användes för svart arbete inom främst jordbruks-, bygg och 
vårdsektorerna. Den sista innebar en normalisering med anledning av införandet av EUs 
fyra friheter.40  

Migrationsflödena idag följer mera komplexa mönster. Under de första åren efter 
murens fall företogs som redan anförts den största migrationen i öst-västlig riktning, 
motiverat av ekonomiska, politiska eller etniska skäl. Dessa flöden kunde tydligt kopplas 
till de länkar som fanns med etablerade immigrantsamhällen i väst. Idag ter sig trenden 
annorlunda, med huvudsakligen korta och mer frekventa rörelsemönster, kopplade till 
säsongsrelaterad arbetskraftsinvandring. Det förekommer även migration av inte 
obetydlig storlek mellan de central- och östeuropeiska länderna. Dessa migrationsflöden 
är svåra att följa, men troligen uppstår de bland annat som en följd av en åtstramning av 
flykting- och asylpolitiken i flera västeuropeiska länder.41

 

Latinamerika 
 
Till USA förekommer migration från främst Mexiko och denna sker oftast i syfte att 
finna ett jämförelsevis välavlönat arbete, eller överhuvudtaget ett arbete. Mexikos 
befolkning har växt lavinartat, och bara mellan åren 1980 till 1995 ökat från 68 till 94 
miljoner invånare.42 Det skapas helt enkelt inte tillräckligt med arbetstillfällen för att 
tillgodose den växande befolkningens intressen, ett jobb på andra sidan gränsen ter sig 
ibland som ett enda alternativ. Således går ofta främst unga män med på att utföra mycket 
riskfyllda arbeten med bristande säkerhetsrutiner och dessutom till minimilöner. På 
senare år har även den illegala invandringen från Latinamerika till Europa ökat. Detta 
tycks framför allt bero på att USA har skärpt sin visumpolitik efter 11 september.43  

                                                 
38 Se t.ex. Plekhanov S, “Organized Crime, Business and the State in Post-Communist Russia, i Organized 
Crime and the Challenge to Democracy, 2003, s. 76. 
39 El-Cherkeh T, Stirbu E, Lazaroiu S, Radu D, “EU-Enlargement, Migartion and Trafficking in Women: 
The Case of South Eastern Europe”, HWWA-Report 247, Hamburg Institute of International Economics, s. 
9. 
40 Ibid. 
41 “Trends in International Migration”, OECD, 2003, s 81-83. 
42 Bean F, Cushing R, “The Relationship between the Mexican Economic Crises and Illegal Migration to 
the United States”, University of Texas at Austin, Institute of Latin American Studies. 
43 Frank D. Bean, Robert G. Cushing, “The Relationship between the Mexican Economic Crises and Illegal 
Migration to the United States”, University of Texas at Austin, Institute of Latin American Studies. 
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Den växande fattigdomen i Latinamerika leder till en allt större utvandring, som 
främst inriktas på sydeuropeiska länder som Spanien. Där finns för övrigt redan en 
betydande sydamerikansk minoritet som verkar som en bidragande orsak till den 
tilltagande migrationen. En betydande del av migrationsflödet, över hälften, från 
Latinamerika till Europa utgörs av kvinnor. Migranterna är för övrigt välutbildade, vilket 
har fått vissa experter att tala om brain drain, med andra ord att de latinamerikanska 
länderna befaras att tömmas på sina förmågor till förmån för arbetsmarknaden i Europa. 
Även i dessa länder förekommer fenomenet illegala adoptioner, framför allt från 
Guatemala och Bolivia.44

 
 
Afrika 
 
Migrationen från Afrika till Europa sker framför allt från den norra delen av kontinenten. 
Marockaner, egyptier och andra nordafrikaner anländer till Europa i hopp om att finna ett 
jobb. Även här lockar de redan etablerade nordafrikanska minoriteterna i framför allt 
Sydeuropa. Det förekommer även en omfattande illegal migration mellan de afrikanska 
länderna. Det handlar om prostitution och arrangerade äktenskap men även om arbete 
under slaveriliknande förhållanden på plantager och liknande.45 Det förekommer även 
fall där barn kidnappas för att sättas i militärtjänst, som i det konflikthärjade Liberia. Där 
används barnen som spioner, som mänskliga minröjare för att säkra passage för vuxna 
soldater, som sexuella redskap, som arbetare i köket, eller i en kombination av alla dessa 
sysslor.46  
 

Asien 
 
Från Centralasien och södra Kaukasus skeppas framför allt unga kvinnor till den 
omättliga sex- och porrindustrin i Västeuropa men även till mer fjärran länder som 
Förenade Arabemiraten samt Israel. I den senare staten finns så många östeuropeiska 
prostituerade att alla prostituerade nu kommit att kallas för ”Natasha”.47 I Mellanöstern 
säljs främst unga flickor till ofta betydligt äldre bemedlade män i syfte att ingå äktenskap.  

Från östra och sydöstra Asien sker en omfattande migration: till Västeuropa och 
USA rör det sig i första hand om unga kvinnor och flickor som skall tillgodose 
prostitutionsindustrin eller säljas till rika män som mail-order brides. Förenklat kan det 
uttryckas att sexturismen från länder som Thailand nu blivit mobil, i den bemärkelsen att 
det inte längre enbart är köparen som reser till marknaden utan att marknaden nu kommer 
till köparen.  

Unga sydasiatiska män väljer oftast riskfyllda arbeten inom byggnads- och 
restaurangbranscherna samt inom jordbruket i angränsande länder med bättre ekonomi, 

                                                 
44 Poverty and Trafficking in Human Beings:2004, s. 13. Jämför även SOU 2003:49 ”Adoption- til vilket 
pris?” 
45 Se t.ex. TIP Report:2004, s. 17. 
46 Se t.ex. TIP Report:2004. 
47 Se t.ex. Malarek, V, “The Natashas Inside the New Global Sex Trade”, Arcade Publishing, New York, 
2003.  
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som Malaysia.48 Denna utveckling kan söka förklaras mot bakgrunden av framför allt två 
händelser som träffat delar av den asiatiska ekonomin mycket hårt, nämligen 1997 års 
finansiella kris och recessionen som följde efter 11 september. Flera åtgärder för att 
stävja den stora illegala arbetskraftsinvandringen har vidare vidtagits av ett flertal länder i 
regionen, dessa har dock inte påverkat migrationsflödena i någon nämnvärd utsträckning. 
I Malaysia uppskattades redan före 1997 antalet illegala invandrare till 1,5 miljoner. 
Paralleller kan dras till situationen i Thailand där stora delar av befolkningen utgörs av 
illegala immigranter. En siffra från 2001 nämner ca 300-400.000 människor som 
uppehåller sig illegalt i landet, utöver den dryga halvmiljon som fått arbetstillstånd på 
legal väg.49

 
 

Länderstudier 
 
I det följande kommer de tidigare nämnda länderna att studeras. Studien av ländernas 
förhållanden kommer att ske systematiskt mot bakgrunden av de utvalda push-faktorerna; 
samhällsekonomiska, sociokulturella samt politiska och rättsliga. Situationen i Ryssland 
kommer att åskådliggöras med en översiktlig modell av migrationen till och från landet 
och modellen kommer att behandlas närmare i texten. I viss mån kan dock denna modell 
även användas för att förklara situationen i de andra länderna, dock är den i första hand 
mest relevant för Ryssland som torde utgöra centrum för den illegala migrationen i 
regionen. 
 
Ryssland  
 

Inledning 
 
Sedan Berlinmurens fall utgör Ryssland ett nav i människohandelns väloljade maskineri. 
Det sker idag en omfattande illegal migration såväl till, inom, som från Ryssland. 

Migrationsströmmarna till Ryssland utgörs i första hand av arbetskraftsinvandring 
från fattigare regioner inom OSS, framför allt från Centralasien och Moldavien. Trots att 
arbetslösheten har nått enorma proportioner finns en stadig efterfrågan på billig 
arbetskraft som dessutom är villig att arbeta utan att adekvata säkerhetsrutiner är för 
handen. Samtidigt leder denna utveckling till att nationalromantiska övertygelser får allt 
starkare stöd bland befolkningen och följaktligen förstärker redan existerande etniska 
spänningar. Cirka 80% av dessa emigranter reser in i Ryssland på laglig väg, men dröjer 
sig kvar i landet för länge, vilket får konsekvenserna att deras vistelse sedermera 
betraktas som illegal.  

Rysslands geografiska läge mellan Europa och Asien gör det till ett strategiskt val 
för människosmuggling från öst till väst. Enligt ryska Inrikesministeriet är 300.000 

                                                 
48 Poverty and Trafficking in Human Beings:2004, s. 12. 
49 Trends in International Migration, OECD, 2003, s 77. 
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emigranter som var på väg mot Västeuropa ”fast” i Ryssland.50 Gränserna mellan 
Ryssland och OSS-staterna i öst är mycket porösa. Mellan exempelvis Kazakstan och 
Ryssland finns en 7.600 km lång obevakad landsremsa.51 Därtill finns ett avtal mellan 
vissa OSS-stater och ett antal länder i Asien, reglerande rätten att utan visum resa in i 
dessa länder. Sådana avtal finns bland annat mellan Kina och Kirgisistan, mellan 
Kirgisistan och Kazakstan, samt mellan Kazakstan och Ryssland.52 Det är med andra ord 
tämligen lätt att illegalt ta sig in i Ryssland, varför denna rutt frekvent trafikeras av 
människosmugglare. 

Inom Ryssland pågår dagligen en omfattande vuxen- ungdoms och även 
barnprostitution. På S:t Petersburgs gator faller barn, ibland så unga som åtta år, offer för 
prostitutionsindustrin. Barnprostitutionen är mest utbredd i just denna stad samt i landets 
norra regioner, främst med anledning av dessa regioners närhet till Västeuropa och i 
synnerhet till de skandinaviska länderna. Enligt en nyligen genomförd undersökning 
utgörs en stor andel av klientelet av utländska kunder, med en klar majoritet 
härstammande från Finland, Sverige, Norge och Tyskland.53  

Barnen som säljs på stadens gator betraktas internationellt sett som billiga varor. 
Ett samlag kan ibland kosta så lite som ett mål mat eller en natt under tak på tryggt ställe. 
Barnen kommer oftast från splittrade familjer härjade av alkohol- och drogmissbruk och 
tar själva så småningom sin tillflykt till narkotika. Ingen annanstans i världen växer för 
närvarande antal narkomaner så fort som i Ryssland, där 2% av befolkningen uppskattas 
vara drogberoende. Barnen delar nålar med varandra och har ofta oskyddat sex, vilket 
leder till att fler och fler smittas av veneriska och andra sjukdomar, såsom HIV, hepatit C, 
etc. Återigen är statistiken mörk, ty i Europa sprids HIV-viruset idag snabbast bland den 
ryska befolkningen.  

På senare tid har även ryska medier rapporterat om upphittade barnkroppar 
tillhörande gatubarn, där framför allt njurar men även andra organ avlägsnats.54 
Följaktligen förbrukas dessa själar på löpande band och jakten på nya offer pågår 
oavbrutet. Nya barn rekryteras i första hand från fattigare regioner inom Ryssland, 
framför allt från områdena kring Uralbergen samt i centrala Ryssland, men även i viss 
mån från fattigare OSS-länder såsom Uzbekistan.55  

Från Ryssland sker en omfattande migration till framför allt de mer välmående 
grannländerna. I exempelvis de baltiska staterna uppskattas majoriteten av de illegala 
emigranterna härstamma från Ryssland och OSS-länderna. De ryska medborgarna utför 
arbeten som i de flesta fallen framstår som en otänkbar sysselsättning för dessa länders 
inhemska befolkning. Ryssar åläggs dock oftast med visumtvång, varför det enda 
alternativet som återstår att resa in i ett visst land är genom anlitande av en 
smugglingsorganisations tjänster.  

                                                 
50 Ivakhniouk I, ”Illegal Migration: Russia”, European Security, Taylor & Francis Group, 2004, s. 43. 
51 Ibid. s. 44. 
52 Ibid. s. 42-43. 
53 “Child Prostitution with Foreign Involvement in the North Western Region of Russia”, Sector of Deviant 
Behavior and Social Control at the Institute of Sociology at the St Petersburg Branch of Russian Academy 
of Sciences, April-May 2000, Amsterdam, s. 3. 
54 www.lifecoalition.com/Russian.1html. 
55 “Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: The Sending 
Countries”, ECPAT, Amsterdam, 2004, s. 47. 
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Rysk illegal verksamhet söker vidare ständigt nya sätt att vidga sina marknader 
och att tvätta sin profit. Lösningen blir att investera i legala marknader i såväl Central- 
som Västeuropa. Det är idag mycket vanligt att vinsten från organiserad rysk brottslighet 
investeras i diverse bolag, inom fastighetsmarknaden eller restaurangbranschen.56 De 
organisationer som vidare specialiserat sig på att smuggla människor ägs i de flesta fallen 
av legala bolag verksamma inom turism- och äktenskapsbranschen, etc., och som utgör 
en till synes laglig fasad mot vad som egentligen försiggår bakom densamma.57  

Den största delen av den illegala migrationen utgörs av företeelsen 
människohandel, som i sin tur domineras av handeln för sexuella ändamål. Trots idoga 
förnekanden från den ryska statens sida utgörs en betydande andel av offer för 
människohandeln för sexuella ändamål av ryska unga kvinnor och flickor. Den största 
delen av offren rekryteras via bekanta, som erbjuder dem ett lukrativt jobb i utlandet. 
Flickan faller inte sällan för sin stora kärleks löften om det liv som väntar dem i utlandet. 
Men rekryteringen sker även via tidningsannonser och Internet. En annan viktig 
rekryteringskälla består i en myriad av diverse äktenskapsförmedlingar. Dessa förmedlar 
traditionella ryska kvinnor, ibland så unga som 10 år, till konservativa utländska män.58 
Dessa kvinnor kan väl i drömprinsens klor hamna antingen i livegenskap och sexuellt 
utnyttjande eller i prostitution. Offer för människohandel för sexuella ändamål utnyttjas 
inte sällan parallellt med den sexuella exploateringen i porrindustrin. De tvingas att spela 
in filmer eller fotograferas i komprometterande ställningar.59  

Människohandeln för sexuella ändamål är långtifrån den enda formen av 
exploatering, låt vara att det är den vanligast förekommande. Ryska barn har av 
korrumperad barnhemspersonal adopterats bort till utlänningar till mycket höga priser 
och utan beaktande av gällande lagstiftning, enligt vilken ryska familjer har företrädesrätt 
vid adoption. I en statlig skrivelse från 2003 uppmärksammades Rysslands agerande på 
området som en potentiell form av människohandel.60 I skrivelsen framkom det att frågan 
huruvida ett visst land har rätt att adoptera från Ryssland görs beroende av det bistånd 
som det landet ger till det aktuella barnhemmet, vidare avgör själva biståndets storlek 
vilka länder som ges företräde vid adoptionsprocessen. Denna omständighet medför att 
det framför allt är nordamerikanska medborgare som får adoptera ryska barn.  

På båda sidor av spektrumet, med andra ord vad såväl illegal migration till som 
från Ryssland beträffar, opererar smugglingsorganisationer. Enskilda individer saknar de 
medel som krävs för att illegalt korsa landsgränser. Sådana företag kräver ett högt mått av 
organisation: dokument skall tillverkas eller förfalskas, lämpliga transportmedel skall 
hittas, gränsvakter mutas, smugglingsrutten noga kartläggas och planeras.  

                                                 
56 Shelley L et al, ”Beyond Sovereignty: Issues for a Global Agenda”, Wadsworth, 2003, s. 149.   
57 Ibid. 
58 Hughes D, “Role of Marriage Agencies in Trafficking in in Women and Trafficking in Images of Sexual 
Exploitation”, Council of Europe, 2001, s. 12.  
59 Ibid. s. 9. Compare Malarek V:2003.  
60 SOU 2003:49 ”Adoption: till vilket pris?”.  
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Socioekonomiska orsaker 
 
Många människor i före detta Sovjetunionen har lidit mycket sedan transitionen först 
initierades, kvinnor och barn har dock av olika skäl varit de mest utsatta. Under 
kommuniststyrets tid erbjöds den sovjetiske medborgaren viss minimilevnadsstandard. 
De statligt ägda industrierna anställde majoriteten av befolkningen och hela städer och 
samhällen byggdes kring dessa.61 Efter kommunismens fall masstängdes ett stort antal av 
dessa inkomstkällor och lämnade människor beroende av dessa utblottade. De som kom 
att förlora sina jobb först var kvinnorna. Under den stora privatiseringens tid flöt det som 
det sovjetiska folket tillsammans hade byggt upp och kämpat för mellan deras fingrar och 
in i skrupelfria affärsmäns fickor. Den ryska staten hade då svängt 180 grader, i den 
bemärkelsen att den samhällsgrupp som börjat som underordnad, skuggekonomins första 
affärsmän, under Stalins dagar i princip utrotad, förföljd under Chrusjtjov och slutligen 
sakta blomstrande under Gorbatjov och de till och med av honom själv, oanade 
konsekvenserna av hans perestrojka, hade likt fågeln Fenix återuppstått ur Sovjets aska 
som segrare.62  

Numera var byråkraterna beroende av affärsmännens godtycke. De smartare av de 
förra valde att samarbeta och underlätta köp av statligt ägda bolag som företogs av de 
senare för en spottstyver. Kapitalflykten var ett faktum och Rysslands ekonomi en 
katastrof. Plötsligt befolkades landets gator av ett nytt fenomen, gatubarn. Den tidigare, 
åtminstone officiellt, hyllade starka förvärvsarbetande kvinnan fick hänga av sig sin 
arbetsuniform till förmån för förklädet och den allt fattigare ryske mannen sökte tröst i 
flaskan. Parallellt med att den ekonomiska situationen så avsevärt försämrades började 
det också strömma in rapporter om ökat våld mot kvinnor. Samtidigt som fattigdomen 
ökade lavinartat, så till den grad att år 2000 omkring 40% av befolkningen, levde under 
existensminimum,63 förmedlades via landets satelliter och medier färgstarka bilder av ett 
drömliv i väst. Många ryssar som aldrig tidigare konfronterats med en tillvaro eller ens 
vetskapen om en tillvaro annorlunda från deras egen, inbillades att tro att åttiotalssåpor 
som Dynastin eller Dallas var trogna avbilder av livet i väst. Så växte viljan att själv 
kunna ta del av detta liv, samtidigt som fattigdom, diskriminering, våld, organiserad 
brottslighet och allmän politisk oro ytterligare förstärkte denna dröm och omvandlade 
fantasin i handling.  
 
 
Sociokulturella orsaker 
 
Det ovan beskrivna föraktet för individen, i synnerhet den svage, sammantaget med den 
höga arbetslösheten har resulterat i att ryska medborgare i allt högre grad vill söka lyckan 
i utlandet. Främst rör det sig om grannländerna, dit det är billigast att emigrera. Ryska 
medborgare används inte sällan i dessa länder som den absolut billigaste arbetskraften, 
som inte ställer några krav på vare sig hög ersättning eller humant arbetsklimat. Fler och 

                                                 
61 Hughes, D, “Supplying Women for the Sex Industry: Trafficking from the Russian Federation in 
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fler känner sig dessutom nödgade att ägna sig åt illegal verksamhet eller prostitution. 
Anledningen är i detta fall enkel, åtminstone om man skall lyssna på experterna i 
Rysslands grannländer, dit migrationen från Ryssland sker. 

”Har man ingen mat i magen eller ännu värre inte kan försörja sina barn så är det, 
när man väl fått pengarna, ingen som frågar hur man gjorde för att få dem. Är människor 
hungriga och pensionärer tvingas äta ur sopcontainrar lämnas litet utrymme åt moralen. 
Det är den brutala kapitalismen, ingen bryr sig längre om du är hora eller affärsman.”64

Det förekommer ett utmärkande drag bland ryska offer för människohandel, de är 
påfallande ofta välutbildade. Denna omständighet står i kontrast med de övriga offrens 
bakgrund, som brukar vara tämligen enkel, i den bemärkelsen att kvinnorna ofta är 
lågutbildade, om de ens har någon utbildning, och ofta kommer från mindre samhällen 
och från landsbygden. 

Den höga arbetslöshet som följde i transitionens spår fråntog även de välutbildade 
kvinnorna deras jobb. Tidigare typiska kvinnoyrken, såsom läkare, revisor, lärare, hade 
under sovjettiden ganska låg status, men innebar i arbetslöshetens tider potentiella 
inkomstkällor även för män. Kvinnorna som tidigare uppmanades och i själva verket helt 
i enlighet med Sovjetunionens konstitution tvingades att förvärvsarbeta vägrades plats på 
den nya arbetsmarknaden. De kvinnor som fick turen att stanna kvar ansåg inte sig själva 
som särskilt lyckliga: de förväntades tåla vissa omständigheter som vi i Västvärlden 
skulle beteckna som sexuella trakasserier i gengäld för privilegiet att få stanna kvar på sin 
arbetsplats. Dessa kriterier som en potentiell kvinnlig medarbetare måste uppfylla 
sammanfattas ofta i jobbannonser under begreppet ”no hang-ups”.65  
 
 
Politiska och rättsliga orsaker 
 
Den organiserade brottsligheten övertog i Rysslands fall statens uppgifter, dels aspirerade 
den på det statliga våldsmonopolet och dels kan den numera anses informellt ha övertagit 
en stor del av dess befogenheter. Den erbjuder beskydd, driver in skulder, reglerar tvister, 
hämnas sina egna och avrättar de otrogna. Vi har här att göra med någon form av ett 
perverterat samhällskontrakt. Den organiserade brottsligheten har övertagit vissa av 
statens traditionella uppgifter i gengäld mot viss ersättning. Den anställer och avlönar 
människor, den är ytterst hierarkisk och den följer en viss logisk ordning. De 
undertecknande tycks, åtminstone i viss mån, samtycka till kontraktet. De fördelar som de 
får ut ur detsamma, är de som staten inte förmår att erbjuda dem: skydd, boende, arbete, 
etc.66  

Vidare har staten agerat den störste tjuven av alla, när den systematiskt under 
kommunismens tid förbjöd allehanda fria transaktioner. Att lura staten, såväl beträffande 
omständigheter att det inom den sovjetiska skuggekonomin föregick privata transaktioner 
av alla de slag till att stjäla av exempelvis ens arbetsgivare, det vill säga staten, var 

                                                 
64 Intervju med Arturs Vaisla, Head of Unit 2, Drug Enforcement Bureau for Fight Against Trafficking in 
Human Beings of the Organized Crime Combating Board of main Criminal Police Board of State Police, 
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65 Hughes, D för IOM, “Trafficking for Sexual Exploitation: The case of the Russian Federation”, 2002, 
s.12. 
66 Plekhanov S:2003 s. 73 f. 
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allmänt accepterade företeelser. Den som arbetade på fabrik kunde lätt resa ett eget hus, 
sjukvårdspersonalen hade med sig mediciner och viss utrustning hem, de som arbetade 
inom livsmedelsbranschen sålde en del av varorna ”under disken”. Idag finns därför i viss 
mån en benägenhet att beundra de som gjort sig en förmögenhet medelst tvetydigt 
agerande, de som gjort detsamma genom hederligt arbete, däremot, hånas inte sällan och 
kallas vid det sovjetiska skällsnamnet spekulant. Inom det ryska samhället finns ingrodd 
och djup motvilja för individen och det civila samhället och därtill en lång tradition av 
auktoritärt styre. Detta förakt för människan karaktäriserar idag den ryska organiserade 
brottsligheten.67

Det är inte förrän helt nyligen som den ryska Duman antog en lag mot 
människohandel. Alla tidigare försök att anta denna stoppades resolut av korrumperade 
politiker. Enligt experter är korruptionen bland politiker och tjänstemän utbredd.68 En 
annan sak som fortfarande uteblir är den hjälp som offer för människohandel skall 
erbjudas av staten.69

På den kritik som riktats mot den ryska staten i diverse internationella dokument, 
bland andra USA:s traffickingrapport har den politiska eliten svarat med viss nonchalans. 
Följande är ett uttalande gjort av Rysslands arbetsminister Alexander Pochinok till den 
internationella pressen med anledning av USA:s TIP-rapport anno 2001: 

 
To put it crudely, I would say this is libel. But more politely, these statements are 
based on unverified information. One can say to the authors of this report: Put the 
facts on the table. In Russia, unlike in those countries where people are kidnapped 
and sold in the hundreds of thousand, there have been only isolated instances and 
all receive the appropriate response of the state organs and the media.70  
 

Samtidigt är det värt att tillägga att majoriteten av människohandelsoffren i världen 
uppskattas vara av ryskt ursprung.  
 
Sammanfattning 
 
Det i viss mån för regionen men framför allt för Ryssland utmärkande draget är den 
förlåtande synen på kriminellt handlande. Här spelar den långa traditionen av auktoritärt 
styre sammantagen med kommunistarvet en signifikant roll. Genom åren och i synnerhet 
under skuggekonomins framväxt skapades vissa attityder vilka nedvärderar hederligt 
arbete och i viss mån glorifierar eller i vart fall ursäktar kriminella aktiviteter. Därmed är 
det även lättare för kriminella intressen att agera på den ryska marknaden, att värva sina 
offer eller att undkomma lagföring. Annars har Ryssland mycket gemensamt med 
Moldavien och Ukraina, i den bemärkelsen att klyftorna mellan fattiga och rika är av 
betydande storlek och att en stor del av befolkningen lever under existensminimum. 
Kvinnor och barn har därtill en särskilt utsatt ställning, då deras rättigheter inte tillmäts en 
särskild framträdande betydelse i rysk politik. Lämpliga lagar har vidare inte antagits 
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förrän nyligen och fortfarande är deras implementering mycket bristfällig, framför allt på 
grund av korrumperade politiker samt kriminella, som är direkt verksamma i den ryska 
Duman.  
 

Polen 
 

Inledning 
 
1998 uppgav 25% av de tillfrågade i en statlig undersökning att de gärna skulle anta ett 
erbjudande om svart jobb utomlands, 2004 var motsvarande siffra 31%. Det är också fler 
män än kvinnor som skulle överväga ett sådant erbjudande, 38% mot 23%. Förklaringen 
till denna omständighet torde vara polska kvinnors betydligt mindre aktivitet på 
arbetsmarknaden jämfört med männen samt vetskapen om de förstnämndas potentiella 
utsatthet vid tvetydiga jobberbjudanden.71 Det är dock inte enbart den svarandes kön som 
var avgörande för huruvida erbjudande om svart jobb utomlands övervägdes. De yngsta 
respondenterna i åldrarna 18 till 25 år kunde också tänka sig att anta sådana erbjudanden. 
Nästan 47% av de unga skulle anta erbjudandet.  

En annan stor grupp utgörs av personer tillhörande de fattigaste hushållen, där 
medelinkomsten per person inte överstiger 500 zloty (ca 1.000 kronor) per månad. Denna 
omständighet har tyvärr inte ändrats sedan 1998 när undersökningen först företogs. Då 
precis som nu var de som helst skulle anta ett erbjudande om svart jobb unga män med 
tämligen dålig ekonomisk situation. Även utbildning spelar en betydande roll. 2001 
uppgav 36% av de tillfrågade med endast grundutbildning eller lägre sekundär 
yrkesutbildning att de skulle överväga ett sådant erbjudande och 15% att de absolut skulle 
anta detsamma, jämfört med 20% respektive 5% av de med akademisk utbildning.72 
Beträffande frågan vems hjälp, om någon alls, man som illegal arbetare i utlandet, kunde 
räkna med svarade hela 69% polska beskickningar. Mycket låg tilltro visades den 
utländska polisen (14%) och ännu lägre det aktuella landets institutioner (2%). NGOs 
omnämndes inte ens, sannolikt för att kunskap om deras existens saknas. Vidare är den 
utbredda övertygelsen bland polacker att illegalt arbetande personer deporteras i utlandet 
samt att de i flertalet fall även riskerar böter och till och med fängelsestraff, därav rädslan 
för polisen och andra institutioner. 92% tror att illegala arbetare deporteras, 39% att höga 
böter riskeras och 26% att fängelsestraff kan utmätas.  

Det finns vissa mänskliga rättigheter som alltid är för handen oavsett om 
utlänningen bryter mot ett visst lands arbetsrättsliga regler eller inte. Frågan är hur stor 
vetskapen kring dessa är bland den polska allmänheten samt om man anser att dessa 
rättigheter gäller i utlandet illegalt arbetande polacker. Endast 40% ansåg att något så 
grundläggande som rörelsefrihet skall vara en sådan rättighet som oavsett jobbets art kan 
krävas av den illegala arbetaren. Endast 32% ansåg att den polske illegale arbetaren skall 
ha rätt att kräva adekvata arbetsförhållanden. Mindre än hälften, 49%, ansåg att denne 
skall ha rätt att kräva att få handla efter egen vilja och inte få denna sin rättighet 
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inskränkt. Endast 61% ansåg att rätten till kroppsintegritet och respekt för ens person 
skall kunna krävas av den utländske arbetsgivaren.73 Dessa är dunkla siffror som tyder på 
att tilltron till institutet mänskliga fri- och rättigheter är svag samt att den egna ställningen 
upplevs som mycket dålig. 

Kvinnor som utsatts för människohandeln betraktas i hög utsträckning som offer. 
85% av de tillfrågade ansåg att kvinnorna var offer som skulle hjälpas. 9% ansåg att de 
enbart hade sig själva att skylla, denna åsikt uttrycktes framför allt av de tillfrågade 
männen.74 Bland de välutbildade var uppfattningen att kvinnorna hade sig själva att 
skylla i princip obefintlig, däremot var den tämligen framträdande bland de tillfrågade 
med lägre utbildning. Denna utvecklig är för övrigt olycklig då majoriteten av de kvinnor 
som faller offer för trafficking kommer från sådana miljöer. 

Handeln med kvinnor är inte någon ny företeelse i Polen,75 den har dock ökat i 
omfattning sedan 1989. Offren rekryteras främst genom jobbofferter eller 
kärleksförbindelser.76 Det sägs vidare vara väldigt svårt att ange några exakta siffror på 
hur många polska kvinnor som fallit offer för trafficking. De fall som tas upp i 
domstolarna utgör enbart toppen på isberget. Många fall kommer aldrig att tas upp i 
rätten: flertalet av kvinnor väljer av rädsla för att stämplas som horor att inte göra någon 
anmälan, återigen andra deporteras innan de ens hunnit avge några vittnesmål och 
slutligen andra tystas ner av sina plågoandar, genom hot, våld och även regelrätt 
avrättning.77  

Polackerna anser vidare att utländska kvinnor som i landet tvingats arbeta som 
prostituerade skall deporteras (88%) och en tredjedel av de tillfrågade anser att de borde 
straffas. Det är även här personer med den lägsta utbildningen som företräder denna 
olyckliga åsikt. Utländska prostituerade skall enligt de tillfrågade kunna förvänta sig 
beskydd från polisen och hjälp från rätten men de skall inte få tillgång till fri vård och 
andra sociala förmåner.  

Trots att fenomenet trafficking inte är okänt i Polen anger idag var femte kvinna 
att hon skulle anta ett erbjudande om svart jobb utomlands och var fjärde att hon inte 
skulle göra antagandet av erbjudandet beroende av några efterforskningar om jobbets art. 

På frågan huruvida företeelsen getts tillräckligt stort utrymme i media svarar 44% 
att så inte varit fallet. Samtidigt anser 41% av alla tillfrågade och 95% av alla de 
tillfrågade med högre utbildning att medierna har en viktig uppgift att spela, vad beträffar 
skapandet av medvetenhet bland allmänheten samt prevention, med andra ord att unga 
kvinnor varnas för de faror som oftast medföljer tvetydiga jobberbjudanden.78  

Socioekonomiska orsaker  
 
Arbetslösheten är mycket hög i Polen, därav den stora viljan att emigrera. Den träffar de 
outbildade och dem med lägre utbildning hårdast och således även de fattiga. Trots att 
högre utbildning är kostnadsfri i Polen är den knappast öppen för alla. Enbart ungdomar 
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från den övre medelklassen har en faktisk förmåga att ta del av denna. I Polen erbjuds 
exempelvis inte någon motsvarighet till de svenska studielånen, och de stipendier som 
finns är försvinnande låga. Samtidigt efterfrågar allt fler arbetsgivare hög 
utbildningsgrad, mycket goda språkkunskaper, utlandsstudier, praktikplatser, referenser, 
etc. Därmed får endast en mycket liten andel av befolkningen tillgång till såväl utbildning 
som intressanta och välavlönade jobb.  

Kvinnor i Polen utgör drygt hälften av den arbetslösa befolkningen, 20% mot 17% 
av männen. Samtidigt accepterar kvinnorna som många gånger har högre utbildning än 
männen lägre löner än de sistnämnda. De söker även arbete mer aktivt och uppfattas som 
mer flexibla men betraktats i slutändan som mindre attraktiva på arbetsmarknaden än 
männen.79 Dessa orättvisor kvarstår trots att viss lagstiftning, som bland annat ger båda 
föräldrarna rätt till föräldraledighet, har införts.80 Drygt 60% av kvinnor med högre 
utbildning anser sig vara diskriminerade. Mycket riktigt har de få kvinnor som innehar 
höga poster inom landets förvaltning och privata bolag oftast bättre utbildning än männen 
på motsvarande poster men uppbär likväl betydligt lägre ersättning än de sistnämnda.81

Välutbildade kvinnor i Polen koncentreras dessutom mest till städerna, 2002 var 
de 13,9% i städerna mot 5,1% på landsbygden.82 De polska offren för trafficking kommer 
oftast från landsbygden, de är, till skillnad från de ryska kvinnorna, ofta outbildade och 
fattiga och anser att deras liv saknar framtidsutsikter. Därför är de också mer benägna att 
acceptera tvetydiga jobberbjudanden i utlandet. 

Sociokulturella orsaker 
 
Det påpekas att kunskapen bland allmänheten kring företeelsen människohandel, illegal 
migration, etc. fortfarande är försvinnande liten, få känner till sina rättigheter eller vet att 
bevaka dem. Statliga undersökningar pekar vidare på att familjerelaterat våld blir allt 
vanligare. 1996 uppgav cirka 18% av tillfrågade gifta kvinnor att de hade misshandlats av 
sina män, medan 41% av alla skilda kvinnor uppgav att de ofta hade misshandlats av sin 
man, och 21% att de hade misshandlats sporadiskt.83 En tredjedel av alla mord som sker i 
Polen är relaterade till familjekonflikter. Enligt polisuppgifter mördas årligen 200 kvinnor 
av sina äkta män och ytterligare 50 tar sitt liv till följd av det våld som männen utsätter 
dem för.84 Varje år flyr hundratals kvinnor ofta tillsammans med barnen sina hem och 
många tvingas vända sig till härbärgen för hemlösa och liknande. Officiella siffror tyder 
på att 2.000 kvinnor våldtas varje år, NGOs uppskattar siffran vara 10 gånger högre. 
Anledningen är att få offer vågar berätta då reaktionerna från samhället är mycket 
fördömande. Våldtäkt faller inte under allmänt åtal och den stereotypa uppfattningen om 
kvinnan att hon bär åtminstone en del av ansvaret för att ha provocerat fram gärningen 
och brutit mot sedlighetsnormen råder.85

I ett nationellt program för jämlikhet konstateras att handeln med människor ökat 
och är mycket omfattande sedan gränsernas öppnande samt att den även omfattar barn, 
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men att något program från statens sida inte är för handen.86 Det saknas även förståelse 
bland allmänheten för företeelsen och viss avsaknad av empati, i synnerhet för de 
utländska offren, råder. Denna omständighet blir särskild tydlig vid den väg som löper 
utmed den tysk-polska gränsen. Där säljs flickor, ofta minderåriga ukrainskor och 
bulgariskor till passerande lastbilschaufförer, för ibland så lite som 5 dollar, i princip från 
människohandlarens bagagelucka. Därav namnet ”Tirówki”, som alluderar till de tre 
bokstäverna som hittas på lastbilar, och som flickorna föraktfullt kallas för av 
polackerna.87

Det är oftast dessa flickor som inte har blivit sålda på frekvent förekommande 
sexcastings. I Polen rör det sig framför allt om utländska bordellägare som besöker 
polska sexcastings, medan polacker letar sina ”varor” i fattigare länder som Ukraina. Den 
värsta sexcasting som reportrarna för tidningen Wprost som utgav sig för att vara 
hallickar besökte var en casting i Königsberg, där kvinnorna såldes likt boskap till främst 
polska köpare. Det är för övrigt de polska köparna som sägs utgöra en länk mellan den 
ryska och ukrainska maffian och bordellerna i väst.88 Sedan kvinnorna inhandlats i 
Ukraina för lägre summor säljer de polska köparna dem vidare till bordellägare i väst till 
betydligt högre priser. Kvinnorna på denna casting bedömdes med och utan kläder, deras 
språkkunskaper testades, men kvinnorna ”prövades” även av människohandlarna. 
Priserna varierade och självfallet betingade en ”oanvänd”, ung, vacker, välutbildad och 
språkkunnig kvinna högre bud. Efter budgivningen samlades de ”varor” som inte blev 
sålda och det är alltså dessa flickor som tilldelats det absolut värsta ödet som Tirówki i 
Polen eller Tjeckien, där företeelsen invid den tyska gränsen är ännu mer utbredd än i 
Polen, eller någon annanstans i Östeuropa.  

Politiska och rättsliga orsaker 
 
Lämpliga lagar finns i Polen, dock är den lag som specifikt reglerar företeelsen 
människohandel mycket vagt utformad. Den har också fått mycket kritik från landets 
rättsvetare vad beträffar det nämnda draget, bland annat har lagen ifrågasatts från 
rättssäkerhetssynpunkt.89 Det största problemet i Polen utgörs dock inte av lagarna utan 
av deras tillämpning samt frågor som närmast anknyter till rättsprocessen och de därvid 
rådande omständigheterna, till exempel säkerhetsfrågorna. Offren möts inte sällan av 
mycket tvivelaktiga attityder inom domstolsväsendet och polisen, varför en stor majoritet 
av dem helt enkelt väljer att inte avslöja sin hemlighet. För de utländska offren framstår 
det inte sällan som en omöjlighet att vittna i en polsk rättegång mot människohandlarna. 
Dels erbjuds inte flickorna något skydd av staten, varför människohandlaren eller hans 
kumpaner kan hota offret obehindrat och dels saknar de medel för försörjning. Den 
allmänna opinionen fördömer dock inte, såsom framkommit, situationen. En stor 
majoritet av polackerna anser tvärtom anser att de utländska offren endast skall få hjälp 

                                                 
86 Ibid. 
87 Borg D, ”Trafficking in Women: The Case of Poland”, East European Analytical Case Reporter, 2005, s. 
1.  
88 ”Sekscasting”Tygodnik Wprost, Nr 1078, 27/07/03.  
89 Borg D, ”Trafficking in Women: 2005, s. 1.  
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att driva sitt fall i rätten men inte social hjälp under tiden. Den allmänna uppfattningen är 
vidare att de skall i första hand betraktas som illegala immigranter och således deporteras. 

Sammanfattning  
 
Det som specifikt framkom under avsnittet med Polen var synen på den utomlands 
svartarbetande polacken. Enligt en klar majoritet av de tillfrågade kunde hans eller 
hennes rättigheter kraftigt inskränkas, enbart av den anledningen att han eller hon 
innehade ett svart arbete. Detta ställningstagande gällde även så grundläggande 
rättigheter som rörelsefriheten, arbetsklimatet, till exempel säkerheten på arbetsplatsen, 
och till och med den personliga integriteten. Sammantaget ger dessa undersökningar en 
dunkel bild beträffande de mänskliga fri- och rättigheterna, som sannolikt skapar grund 
för potentiella brott mot dessa i mottagarländerna när polacken är beredd att acceptera 
helt klart inhumana arbetsförhållanden enbart av den anledningen att arbetet är svart. 
Denna omständighet sammantagen med den svaga tilltron till utländska rättsvårdande och 
andra myndigheter samt en direkt rädsla för att bli deporterad och även straffad blir det 
gör det ovannämnda scenariot mer än sannolik.  

 

Ukraina 

Inledning 
 
Ukrainska forskare förutspår en lång tid av utanförskap för Ukrainas del i förhållande till 
EU. Inhemska brister vad beträffar hanteringen av migrationsfrågan sammantagna med 
EU:s skärpta asyl- och invandringspolitik kan på sikt leda till en belägring av Fortet 
Europa: “A lack of progress in resolving the illegal migration issue sooner rather than 
later, might therefore create a bizarre situation, when ’Fortress Europe’ becomes besieged 
for an indefinite time by thousands of migrants trying to cross the Ukrainian border with 
the EU.”90

Ukraina är intressant ur migrationssynpunkt på grund av en rad olika orsaker. 
Framför allt skapar dess storlek och geografiska läge ett Eldorado för smugglingsnätverk. 
Landet sträcker sig från norr och Svarta havets kust långt in i Europas hjärta alldeles 
invid den polska gränsen och längs en av de tre huvudsakliga rutterna för illegal 
migration från Asien till Västeuropa. Ukraina utgör vidare såväl ursprungs- som 
transitland och på sikt även mottagarland, ur denna synpunkt är Ukraina en mycket viktig 
partner för EU:s vidkommande och dess migrationspolitik. Dels kan Ukraina agera 
potentiell barriär mot det illegala migrationstrycket från öst mot EU, dels kan landet 
medverka till att minska sin egen utvandring. Tyvärr saknar Ukraina en koherent policy 
rörande migrationsfrågor, vilket inte är så konstigt då landet inte har erfarenhet av sådana 
frågor. Under sovjettiden existerade inte någon migration i den bemärkelsen som vi avser 

                                                 
90 Polyakov L, ”Illegal Migration: Ukraine”, European Security, Routledge, 2004, s. 33. 
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idag. Emigration var förbjuden och migration från till exempel nuvarande Ryssland till 
nuvarande Ukraina sågs som intern migration och alltså som icke-existerande.91  

Då migrationen från Ukraina till stor del är illegal saknas också tillförlitliga 
siffror. Vissa uppskattar antalet ukrainare som jobbar utomlands till 20-30 000 per år, 
andra, såsom arbetsministeriet, anser siffran vara betydligt högre, omkring 500 000.92 
Ännu andra, som utrikesministeriet, hävdar att 3 miljoner ukrainare är verksamma i 
utomlands, varav majoriteten i grannländerna: en miljon i Ryssland, 300 000 i Polen samt 
cirka 100 000-200 000 i Tjeckien. Enligt ett bilateralt avtal mellan Tjeckien och Ukraina 
är kvoten för ukrainare som legalt kan arbeta i landet och som därmed uppbär rätt till 
vissa sociala förmåner 60 000. Jämfört med den ovan angivna siffran för hur många 
ukrainare som de facto uppehåller sig i landet framträder vidden av den illegala 
migrationen med önskvärd tydlighet. Majoriteten av de utomlands anställda ukrainarna 
uppbär således inget socialt skydd och denna omständighet skapar en grund för 
utnyttjande och brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Fram till nyligen har den ukrainska befolkningen främst varit intresserad av att 
emigrera till grannländerna, numera märks dock en allt tydligare tendens att välja bort 
dessa länder till förmån för den sydeuropeiska marknaden där såväl arbetsgivarnas 
attityder och ersättningen betraktas som bättre.93 Frågan är om vi inte även på sikt 
kommer att kunna se ett intresse för de av ukrainarna ännu outforskade nordeuropeiska 
marknaderna, som för tillfället domineras av balter och polacker, i synnerhet som de 
sistnämndas levnadsstandard förväntas öka och intresset för många gånger ”farliga” 
utlandsjobb således att minska.  

Socioekonomiska orsaker 
 
Ukrainarna flyttar mest för kortare säsongsarbeten och således inte permanent. Enligt 
uppgift skickar de i utlandet bosatta ukrainarna omkring 400 miljoner dollar till 
kvarvarande familjemedlemmar. Siffran uppskattas som ännu högre då inte alla 
transaktionerna går via bank, vissa skickar pengar i kuvert. Enligt statliga beräkningar har 
denna hjälp kommit att utgöra en mycket viktig inkomstkälla för flertalet ukrainare.94 Det 
är också någonting som tillfälligt stimulerar ekonomin så att köpkraften hos befolkningen 
ökar, men också något som på sikt leder till path dependency, brain drain, och att den 
inhemska produktionen går med förlust till förmån för billigare och ”bättre” utländska 
produkter som ukrainarna tar med sig från utlandet och säljer på torget. Konsekvenserna 
blir således att billigare utländska produkter konkurrerar ut inhemska, inflationen stiger 
när köpkraften ökar men pengarna spenderas mest på konsumtion och inte investeras i 
landet och den onda cirkeln sluts. Genom denna utveckling hålls landet i fattigdom. 
Bristen på såväl utbildad arbetskraft, brain drain, som okvalificerad arbetskraft till 
industrier och liknande är påtaglig.95 Paralleller kan här dras till situationen i Moldavien, 
där hela 15 % av BNP utgörs av hjälp från utlandsbosatta moldavier. 

                                                 
91 Malynovska O, ”International Migration in Contemporary Ukraine: Trends and Policy”, Global 
Migration Perspectives No. 14, Global Commission on International Migration (GCIM), 2004, s. 3. 
92 Ibid. s. 28. 
93 Malynovska O:2004, s. 30. 
94 Ibid. s. 14. 
95 Ibid. s 16. 
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Sociokulturella orsaker 
 
Kvinnor i Ukraina befinner sig i en mycket utsatt position; å ena sidan är det ukrainska 
samhället mycket fördömande vad beträffar dem som inte anses föra ett oklanderligt 
leverne, samtidigt träffar den utbredda arbetslösheten och fattigdomen kvinnorna värst 
och tvingar dem därmed inte sällan att gå över till den ”mörka sidan”. Det är tydligt att ett 
Madonna kontra Hora tänkande är utbrett i landet och de kvinnor som inte finner ett annat 
val än att prostituera sig stigmatiseras av sina samhällen men även anhöriga.96 Samtidigt 
är drömmen om ett bättre liv, närmare Västeuropa och längre bort från det sovjetiska 
förflutna, idag starkare än någonsin, vilket även kom tydligt till uttryck genom den 
orangea revolutionen. Många överger åtminstone tillfälligt sina liv i hemlandet för 
möjlighet att tjäna stora pengar i grannländerna och Västeuropa. Denna iver att förbättra 
sin tillvaro, att nå ikapp de västeuropeiska länderna med vilka man upplever att man har 
en kulturell gemenskap, är ibland så stark att immigranterna inte tvekar inför att anlita en 
smugglingsorganisations tjänster eller att anta erbjudanden om jobb med bristande 
säkerhetsrutiner, etc. 
 

Politiska och rättsliga orsaker 
 
Ukraina utgör ett typiskt ursprungsland men används även som ett transitland för 
människohandeln för sexuella ändamål från Moldavien och Asien, emedan porösa 
gränser mellan Ryssland och Ukraina och Ukraina och Moldavien fortfarande är för 
handen. Såväl IOM som ukrainska NGOs och myndigheter lämnar följande uppgifter: 

Under de senaste 10 åren har 400 000 kvinnor under 30 år har lämnat Ukraina. 
300 kriminella organisationer verksamma inom människohandeln har upptäckts mellan 
åren 1998 och 2003, och 250 personer dömts för brottet till straffvärden varierande från 
åtta till nio år. Trots dessa ansträngningar placeras Ukraina fortfarande högst upp på 
listan över ursprungsländer med betydande människohandel för sexuella ändamål men 
även för organdonationer.97  

Det har även skett en ökning i antalet barn som utsätts för människohandeln, 
främst från barnhem.98 Efter murens fall fanns under en period inget lagverk som 
reglerade det internationella adoptionsförfarandet. Barn adopterades bort utan 
erforderliga dokument och mot personliga ersättningar till barnhemspersonal och 
politiker.99 Mellan åren 1990 och 1994 adopterades 802 barn bort och ukrainska staten 
saknar information om 631 av dessa barn.  

Trots att lämpliga lagar har stiftats och vissa individer åtalats pågår ännu en 
omfattande handel med barn från Ukraina till de rikare länderna i Västeuropa och USA. 
Det är inte ovanligt att bilder på ukrainska spädbarn läggs ut på internationella hemsidor 
rörande adoptionsförmedling, något som är förbjudet i den ukrainska lagen. De blivande 

                                                 
96 Enligt en statistisk undersökning skulle 75 % av ukrainarna ta avstånd från sin dotter om det uppdagades 
att hon var inblandad i prostitution. Se närmare i Hughes D, ”Transnational Political Criminal Nexus”,  
97 Malynovska :2004, s. 31.  
98 TIP Report: 2004, s. 184. 
99 Kolomayets M, “Parliament Cancels.Moratorium on Adoption, Sets Procedures”, Kiev Press Bureau, The 
Ukrainian Weekly, 04/02/96, No. 5, Vol. LXIV, s. 1.  
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föräldrarna erbjuds resor till Ukraina där de kan bekanta sig med barnen, utan att först 
träffa några bindande beslut angående en eventuell adoption, och sedermera välja det 
barn som passar dem bäst. 

Sammanfattning 
 
Ukraina vill gärna bli en viktig samarbetspartner till EU, på sikt även medlem. EU vill 
samma sak, åtminstone avseende den förstnämnda önskan. Tyvärr saknar Ukraina, som 
på grund av sitt geografiska läge utgör en viktig rutt för illegal migration från öst till väst, 
någon koherent och tillfredsställande migrationspolitik. Landet är för övrigt fattigt och 
även de egna medborgarna väljer att åtminstone tillfälligt lämna det för arbeten i utlandet. 
Tidigare har migrationen främst skett till grannländerna, men i takt med att 
immigranterna blir mer förmögna, samt då de västeuropeiska marknaderna ter sig som 
mer lukrativa än de östeuropeiska, väljer allt fler ukrainare att söka sig dit. Frågan är om 
inte också Sverige på sikt kan vänta sig illegal invandring från denna region. 
 

Moldavien 

Inledning 
 
Moldavien är ett mycket fattigt land där endast få har möjligheten att på laglig väg 
emigrera. Samtidigt är missnöjet med den egna tillvaron enormt stort och viljan att lämna 
landet likaså. Många vänder sig därför till diverse ”rekryteringsfirmor” och 
”turistorganisationer”. Uppskattningsvis är cirka 200 företag verksamma inom 
ovannämnda branscher, samtidigt innehar blott 30 av dem statligt tillstånd att utöva 
verksamheten.100 När den officiella siffran för hur många moldaver som illegalt emigrerat 
jämförs med den inofficiella samt med antalet moldaver som lagligen uppehåller sig i 
andra länder framträder vidden av den illegala migrationen med all önskvärd tydlighet.  

Barn, framför allt flickor, utnyttjas i mycket hög utsträckning som offer för 
människohandel för sexuella ändamål eller tvångsarbete. Vad beträffar det sistnämnda 
utnyttjandet gäller det i synnerhet barn av romskt ursprung som exploateras som 
professionella tiggare i framför allt Italien.101 IOM anför att cirka 10-15 av offren från 
Balkan, vid vars återvändande till hemländerna de assisterat, är under 18 år. Rädda 
Barnen uppskattar att 80 % av alla personer som fallit offer för människohandel med 
ursprung i Albanien är tonårsflickor under 18 år.102 Situationen torde inte vara så olik den 
i Moldavien. 

Innan Rumänien tilldelades status av kandidatland, var gränsen mellan Moldavien 
och Rumänien i princip öppen och det var möjligt att transportera barn ur landet enbart 
med föräldrarnas skriftliga medgivande. Numera krävs det att barnet registreras i den 
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vuxnes pass, men med den omfattande korruptionen utgör denna restriktion inte något 
reellt hinder mot den illegala barnhandeln. I kandidatlandet Rumänien bedrivs för övrigt 
regelrätta babyshopper vid de statliga barnhemmen. Många människor placerar sina barn 
på barnhem över vintern då de saknar medel att försörja dessa, men har sedermera för 
avsikt att hämta dem. Det inträffar dock inte sällan att deras barn försvinner från 
barnhemmen utan att föräldrarnas tillstånd inhämtats.103 En BBC reporter som utgav sig 
för att vara en presumtiv adoptivförälder blev anvisad 60 barn i shoppen och erbjuden att 
välja mellan tre ”säkra”, som föreståndarinnan kände sig säker på att hon kunde erhålla 
medgivande från de utblottade föräldrarna. Annars kunde hon tänka sig att förfalska deras 
namnteckning. Barnet skulle levereras till reporterns hem i London till en kostnad av 
$20 000 och papprena försäkrades vara korrekta då föreståndarinnans dotter var advokat. 
104 Reportern blev även erbjuden barn direkt av föräldrarna: under sin resa i regionen som 
varade sju dagar blev reportern erbjuden lika många barn.  

Med framsteg som gjorts inom medicinen och mycket god överlevnadsstatistik för 
transplantationspatienter växer behovet av organ för transplantation. Samtidigt är 
marknaden i väst, jämfört med efterfrågan, försvinnande liten och 15-30 % av patienterna 
i Europa, som är i behov av en transplantation dör i väntan på densamma.105 De 
kriminella nätverken är inte sena med att utnyttja detta gap mellan tillgång och 
efterfrågan och har de senaste åren kommit att utöva allt starkare press på den fattiga 
befolkningen i Östeuropa och OSS-staterna.   

Donatorerna betalas oftast med $2.500-3.000 för en njure.106 Mottagarna betalar i 
sin tur $100.000 till 200.000. Profiten som mellanmannen tar hand om är därmed 
betydande.  

Donatorns hälsa försämras som regel efter sådana ingrepp, främst då adekvat 
efterföljande medicinsk vård saknas men även emedan fattigdomen donatorns behov av 
lämplig näring och vila inte tillgodoses. Många av donatorerna har även dåliga 
alkoholvanor. Dessa omständigheter sammantagna leder till att donatorn själv snart blir i 
behov av dialyser och framtida transplantationer. Cirkeln sluts, denna gång saknar dock 
den sjuke möjlighet att köpa sig en ny njure och hans land kan inte heller erbjuda den 
medicinska vård, i form av dialysbehandlingar, som krävs för att rädda hans liv.  

Europarådets representant intervjuade personligen ett antal donatorer i Moldavien, 
alla män i åldrarna mellan 18 och 28 år, boende under mycket dåliga förhållanden på 
landsbygden. Männen hade sålt sina njurar för mellan $ 2 500-3 000. Operationerna ägde 
rum i Turkiet och den efterföljande behandlingen varade i fem dagar varefter männen 
färdades tillbaka till Moldavien med buss. Sedermera har deras tillstånd avsevärt 
försämrats, dels då adekvat eftervård uteblev, dels då männen på grund av den fattigdom 
de befinner sig i för en ohälsosam livsstil präglad av hårt fysiskt arbete, dålig kost och 
hög alkoholkonsumtion. Männen bodde i extremt fattiga områden, utan rinnande vatten 
och där barnen inte gick i skolan då skor och skolböcker saknades. Majoriteten av 
männen hade sålt sina organ för att försörja familjen. 

Enligt den huvudansvariga läkaren vid dialysavdelningen på sjukhuset i Chisinau 
kommer de flesta donatorer att så småningom själva tvingas genomgå dialysbehandlingar 
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för att överleva eller själva behöva en transplantation. Läkaren hade efter att ha undersökt 
ett stort antal ”donatorer” konstaterat att operationerna utförts mycket professionellt av 
framstående kirurger. Detta tyder på att de organiserade brottsliga nätverken på något sätt 
samarbetar med sjukhuspersonal. I rapporten stadgas mycket riktigt att handeln med 
mänskliga organ har utvecklats förbi ett regionalt problem och utgör idag en mycket 
mobil och välorganiserad industri som spänner över ursprungsländer såsom Moldavien, 
Ukraina, Ryssland, Georgien, med flera och mottagarländer i Västeuropa och till sitt 
förfogande har en mycket kvalificerad arbetskraft bestående av rekryterare, 
mellanhänder, läkare, sjuksköterskor, gränsvakter, poliser, jurister, etc.107

 

Socioekonomiska orsaker 
 
70 % av moldaver anställda i utlandet uppger att de yrken de utför saknar anknytning till 
deras utbildning och kvalifikationer. Samtidigt hade år 2003 cirka 28 % av dem som 
genom moldaviska migrationsdepartemenet sökte anställning i utlandet högre utbildning 
och 72 % gymnasial yrkesspecifik utbildning. Denna omständighet torde betecknas som 
så kallad brain-drain. Moldavien blir allt fattigare vad humankapital beträffar och detta 
bidrar knappast till att lösa den dåliga ekonomiska situationen som landet befinner sig. 
Att bli av med en del av befolkningen som så desperat behöver arbetstillfällen kan te sig 
som en tillfällig lösning, där ett lands aktuella problem lastas över på andra stater. På sikt 
kan den dock leda till att landet töms på sina förmågor och ung arbetsför befolkning. Sett 
sammantagen med den demografiska utvecklingen varslar det illa för Moldaviens 
framtid.108  

Dessutom blir de kvarvarande familjemedlemmarna beroende av hjälp från 
släktingarna i utlandet, och på sikt indirekt även de länder där de sistnämnda uppehåller 
sig. År 2003 utgjordes 15,1 % av den totala BNPn av inkomster från utlandsbosatta 
moldavers hjälp till kvarvarande familjemedlemmar.109 Det är denna utveckling som 
forskare refererar till som path-dependency och som kort berördes under tidigare kapitel i 
denna rapport. Nedan sammanställda data härrör huvudsakligen från två källor.110

 

                                                 
107 Council of Europe:2003, s. 7. 
108 Åren 2002 och 2003 inträffade fler dödsfall än födelser. Denna omständighet torde bero på att kvinnor i 
åldrarna 30-45 antingen emigrerar eller emdan fattigdomen skaffar endast ett barn. Se närmare om detta 
Ibid. 80.  
109 El Cherkeh mfl:2004, s. 77.  
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* BNP utgjorde år 2000 40% av 1999 års dito 
  
* De reella lönerna minskade mellan åren 1999-2000 med 71% och resulterade i mycket låg köpkraft. Den 
lägsta månadslönen är $30. 
 
* 80% av befolkningen lever under existensminimum. 
 
* Arbetslösheten uppskattas officiellt till 1-2%, inofficiellt till 20-25%. 
 
* 1993 uppskattades den yrkesverksamma delen av befolkningen till 1.688.000. 2002 var motsvarande siffra 
1.005.000. 
 
* 51,4% av den yrkesverksamma befolkningen utgörs av kvinnor. 60,8% av yrkesverksamma moldaver är 
bosatta på landsbygden. 
 
* 65% (650.000 av 1.000.000) av moldaviska emigranter är kvinnor. 
 
* Enligt nationella statistiska undersökningar anno 2002-2003 vill 80% av befolkningen lämna landet och 
90% av de yngre invånarna (18-29 år) skulle emigrera om de fick chansen. Endast 9% av de unga 
moldaverna vill stanna kvar i landet.  
 
* Enligt officiella siffror uppehåller sig 235.000 moldaver illegalt utanför landets gränser. Inofficiella 
uppgifter tyder på att siffran är betydligt högre, uppskattningsvis 1.000.000.  
 
* 20% av befolkningen, varav en tredjedel av de arbetsföra moldaverna, beräknas ha lämnat landet. 20.000 
kvinnor i fertil ålder uppskattas lämna landet varje år.

Sociokulturella orsaker 
 
Moldavien är som tidigare anförts ett mycket fattigt land, med få arbetstillfällen och låga 
löner. Viss politisk oro råder i landet, framför allt koncentrerad till Transnistrienregionen. 
Viljan att emigrera är enorm men medlen och de faktiska möjligheterna att legalt resa in i 
andra länder är försvinnande liten, varför fler och fler anlitar smugglingsorganisationers 
tjänster. Denna omständighet medför att dessa organisationer växer sig större och starkare 
vilket medför ännu större vilja bland den moldoviska befolkningen att emigrera undan 
organiserad brottslighet och korruption. Den sistnämnda företeelsen anges i statistiska 
undersökningar näst fattigdomen som den främsta orsaken till missnöje och viljan att 
emigrera. 

Kvinnor i Moldavien diskrimineras i mycket hög utsträckning, deras löner utgör 
70% av männens dito, endast ett tiotal innehar en plats i parlamentet och kvinnor saknar 
allmänt sett politiskt inflytande. Därtill tillkommer en mycket ojämlik fördelning av 
hushållssysslor. Kvinnorna i Moldavien står fortfarande för majoriteten om inte för allt 
hushållsarbete samt barnaskötsel. Kvinnomisshandeln är därtill en växande företeelse, i 
synnerhet misshandel relaterat till alkoholmissbruk. Kort sagt är situationen mycket dålig 
för moldoviska kvinnor.  

Rättsliga och politiska orsaker 
 
Människohandel har länge utgjort en icke-fråga. 2003 reviderades dock lagen där 
människohandelföreteelsen reglerades separat för vuxna och barn, med relativt höga 
straffvärden. Dock har inte implementeringen varit den bästa, och många domar har 
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resulterat i låga straffvärden.111 Korruptionen är påtaglig i regionen och polisen blandar 
sig inte gärna i exempelvis den blomstrande illegala adoptionshandeln, eller 
organhandeln. Fall dokumenteras inte och väldigt lite uppmärksamhet ägnas fenomenen i 
media.112

Moldavien utgör även ett transitland för framför allt offer för människohandel för 
sexuella ändamål från Ukraina. Dessa har inga problem att korsa gränsen genom den 
transparanta Transnistriengränsen. Vidare är det tämligen lätt att resa in i kandidatlandet 
Rumänien som har mycket starka kulturella band med Moldavien, denna gräns kan för 
övrigt befaras förbli porös vid Rumäniens eventuella accession till EU och Schengen. 

Sammanfattning 
 
Moldavien är en av de fattigaste forna sovjetrepublikerna och fattigdomen anges också 
tillsammans med korruptionen av befolkningen som den främsta anledningen till att vilja 
emigrera. Antalet personer, främst de unga, som vill lämna landet är absurt stort. 
Dessutom råder stor politisk oro, som framför allt bottnar i Transnistrienkonflikten samt 
den ständiga ryska militärnärvaron i denna region. 

Trots att lämpliga lagar reglerande brottet människohandel, illegal adoption, etc., 
har införts förekommer brotten frekvent, då korruptionen och den organiserade 
brottsligheten är enormt utbredda företeelser.   

 

Lettland 

Inledning 
 
Lettland har på grund av sitt inklämda geografiska läge mellan olika stormakter i alla 
tider varit en multietnisk stat. I olika perioder har det på det territorium som idag är 
Lettland talats en mängd språk, allt från ryska och lettiska till tyska och engelska. Under 
den sovjetiska ockupationen sågs den lettiska sovjetrepubliken som ett attraktivt ställe att 
bosätta sig på, mycket på grund av den expansiva industriella sektorn och närheten till 
väst. Inflyttningen från övriga Sovjetunionen var därför mycket stor, främst av etniska 
ryssar. Ett stort antal av de inflyttade sovjetmedborgarna utgjorde också en betydande del 
av den enorma militära kontingent som med tiden byggdes upp i Baltikum.  

När Lettland 1991 utropade sin självständighet infördes mycket strikta 
medborgarskapslagar, vilket medförde att få av dessa inflyttade människor kvalificerade 
för lettiskt medborgarskap. Flera återvände till sina hemrepubliker, flera i samband med 
det successiva tillbakadragandet av de sovjetiska truppstyrkorna. Som jämförande 
exempel kan nämnas att ungefär en kvarts miljon människor flyttade till lettiska 
sovjetrepubliken under åren 1986-1990, medan endast trettiotusen immigrerade till det 
självständiga Lettland de påföljande fem åren. Under samma period valde närmare 
170.000 människor att lämna landet, vilket innebar en negativ befolkningskurva som 

                                                 
111 TIP:2003, s. 158. 
112 UNICEF:2002, s. 1. 
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också hållit i sig, om än inte lika drastiskt.113 Skälen till detta är flera och av olika art, 
men visar ändå tydligt trendvändningen av migrationsflödet efter Sovjetunionens kollaps.  

Flertalet av de invandrade sovjetmedborgarna valde ändå att stanna, och 
betecknas som icke-medborgare. De utgör idag ungefär 22% av den totala befolkningen 
på ca 2,3 miljoner.114 Numera är det lättare att bli lettisk medborgare, och i 
medborgarskapslagen ställs inte lika höga krav vad gäller till exempel språkkunskaper i 
lettiska. Trots detta är det bara nittiofemtusen personer som sökt och fått sitt lettiska 
medborgarskap sedan möjligheten till naturalisering infördes. Därutöver har 3.800 barn 
till icke-medborgare eller statslösa boende i Lettland födda efter 1991 tilldelats lettiskt 
medborgarskap.115

Förutom förändringarna på migrationsområdet och den demografiska 
utvecklingen fick unionskollapsen även andra följder, med framväxten av den lettiska 
sexindustrin som viktigast i sammanhanget för denna studie. Under årtiondena av 
sovjetiskt styre fanns i Lettland i princip ingen öppen prostitution, åtminstone inte i form 
av så kallad streetwalking. Den prostitution som gick att hitta under denna period 
försiggick på olika hotell och restauranger, där kvinnorna beskyddades av personalen. En 
av dåtidens kanske mest ökända krogar där det gick att hitta prostituerade var 
International Maritime Club i Rigas hamn. Affärerna där pågick ändå hela tiden med 
statens goda minne, och bara inom vissa gränser. Allt detta skulle komma att förändras 
radikalt under nittiotalets början.  

I bakvattnet av transitionen mot marknadsekonomi och ett nytt politiskt klimat 
följde en mycket snabbt växande sexsektor. Redan efter ett par år fanns det i Riga 
flertalet stripbarer, sexshower, sexklubbar samt salonger för erotisk massage. En allmän 
inställning som rådde vid denna tid var att det som inte var förbjudet följaktligen var 
tillåtet. Det mesta gick att få till rätt pris, inkluderat unga, vackra lettiska flickor. Synen 
på vad som kunde anses vara en ”handelsvara” förändrades därmed snabbt. Samtidigt 
ökade också klyftorna i samhället, och den djupaste fattigdom blev snart en reell vardag 
för många letter. Andra blev istället snabbt oerhört rika på affärer, och då ibland av mer 
dubiös art. Därmed går det också att göra kopplingar till problematiken med Lettland som 
transit- och ursprungsland för människohandel, och då främst för sexuella ändamål.116 
Denna handel bedrivs inte bara internationellt, utan även inom landet. Den inhemska 
handeln med unga kvinnor för att möta efterfrågan inom sexindustrin sker som regel från 
landsbygd till storstädernas klubbar och stripbarer. 

Socioekonomiska orsaker 
 
Som tidigare nämnts genomgick Lettland stora förändringar efter att ha inkorporerats i 
Sovjetunionen. Omvälvningen från mellankrigsperiodens agrara samhällsstruktur till ett 
urbant industrisamhälle pågick under hela perioden. Från att ha haft en urban befolkning 
på 35% vid andra världskrigets utbrott bodde som jämförelse förra året hela 68% i 
städerna.117 Runt städerna koncentrerades också anläggandet av de större sovjetiska 

                                                 
113 POPIN-Latvia, University of Latvia, www.popin.lanet.lv. 
114 Ibid samt CIA “The World Factbook”, www.cia.gov  
115 The Naturalization Board of the Republic of Latvia, “Statistics on naturalization”, 2005-05-31. 
116 Trafficking in Persons 2005, US State Department, www.state.gov. 
117 POPIN-Latvia, Centre of Demography, University of Latvia, www.popin.lanet.lv. 
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industrikomplexen, vilka gav arbetstillfällen till den ökande stadsbefolkningen. Tyvärr 
var det dessa stora fabriker som värst drabbades av den ekonomiska krisen i kölvattnet av 
de första årens transitionsekonomi. Arbetslösheten ökade markant. Medan lettiska mat- 
och bostadspriser snabbt rakade i höjden låg lönerna kvar på väldigt låga nivåer. Snart 
blev det allt svårare att få ett arbete med en rimlig lön att leva på, och i synnerhet 
kvinnorna tillhörde den grupp som fann det svårast att hitta sådana jobb – i linje med det 
som kommit att kallas ’feminisation of poverty’, alltså att större negativa sociala och 
strukturella förändringar oftast drabbar kvinnor och barn hårdare än männen.118 Som ett 
resultat blev antingen ett jobb inom den lagliga sexindustrin, eller prostitution en av få 
tillgängliga inkomstkällor. Eftersom nästan ingen marknad inom sektorn existerade på 
den lettiska landsbygden koncentrerades arbetstillfällena framförallt till de större 
städerna, och i synnerhet Riga.119  

Idag är utvecklingen på det ekonomiska området inte lika nattsvart. Ur flera 
perspektiv ser den lettiska ekonomin ut att gå mycket bra. Landet har i svallet efter det 
tidiga nittiotalets transitionsekonomi och den ryska finansiella krisen 1998 rest sig 
förvånansvärt snabbt, med stark tillväxt kombinerat med makroekonomisk stabilitet. 
Genom omfattande strukturella reformer har letterna även banat vägen för snabbt 
växande investeringar. Dessutom har man sedan inträdet i EU tillgång till de olika typer 
av stöd som kommer därav. Den årliga tillväxten har legat och kommer förmodligen att 
ligga på betryggande 6-7% årligen, även om inflationsrisken kan ställa till en del 
problem.120  

Samtidigt haltar jämförelsen med den goda tillväxten sett ur andra perspektiv. Ett 
sådant exempel är att arbetslösheten slår så ojämnt. Med bara 4% öppet arbetslösa i 
huvudstaden Riga är motsvarande siffra för de östra regionerna uppåt 20%, ett 
förhållande som beskrivs som ett av de mest oroande för lettisk ekonomi.121 I dessa 
områden är också koncentrationen av icke-medborgare som allra störst. Korruption och 
förekomst av penningtvätt är också reella hot som måste stävjas för att inte hindra fortsatt 
tillväxt.122 Ytterligare ett oroande tecken är att det finns markanta löneskillnader mellan 
de olika etniska grupperna inom landet, där de etniska ryssarna representerar den grupp 
som tjänar sämst.123 Sammantaget förklarar de här orsakerna delvis varför största utbudet 
av unga flickor återfinns i dessa befolkningsgrupper, sett till deras små ekonomiska 
möjligheter att försörja sig. Detta vet de kriminella aktörer som ägnar sig åt organiserad 
illegal smuggling och handel med kvinnor för svart arbete och sexuella ändamål.  

Först och främst, vad gäller utvecklingen inom den lagliga lettiska sexindustrin, är 
det utan överdrift möjligt att säga att den formligen har exploderat. I kölvattnet av denna 
utveckling följer att även prostitutionen ökat i omfattning, såväl den öppna 
gatuprostitutionen som den som döljs bakom fasader av olika nattklubbar och barer. 
Prostitutionen har blivit en integrerad men dold del av den lagliga sexindustrin.124 Antalet 

                                                 
118 Bhat, Rashmi: “Feminisation of Poverty and Empowerment of Women”, 2002. 
119 Zarina, Inna: ”Trafficking in Women: A Perspective from Latvia”, IOM, 2001. 
120 IMF, 2005 Article IV Consultation, Preliminary Conclusions of the Mission, www.imf.org.  
121 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, “Economic Development in Latvia”, 
www.mfa.gov.lv . 
122 IMF, 2005 Article IV Consultation, Preliminary Conclusions of the Mission, www.imf.org. 
123 Smith, Kenneth, “Earnings, Age, Education and Ethnicity in the Baltic States”, Baltic Economic Trends, 
No 1, 2004, www.biceps.org.  
124 Okólski, Marek: ”Trafficking in Women in the Baltic States: Sociological Module”, IOM, 2001. 

http://www.imf.org/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.imf.org/
http://www.biceps.org/


 Working Papers, 91, Dept. of East European Studies     40 

inresande sexturister från övriga delar av världen till Riga och dess minst sagt rika utbud 
inom sexsektorn ökar nu också markant. De unga kvinnor som arbetar inom Rigas 
sexbransch har rykte om sig att vara exceptionellt attraktiva, vilket givetvis späder på 
tillströmningen av besökande. Allteftersom efterfrågan ökar möts denna av ett allt större 
utbud.  

Förutom de kvinnor som arbetar heltid inom sexindustrin går det med lätthet att 
möta olika kategorier av exempelvis studenter och arbetslösa som under vissa perioder 
utökar sina inkomster genom att sälja sig. En man som rör sig ute en helgkväll i Rigas 
nöjesliv blir helt garanterat tillfrågad om att köpa sex vid flertalet tillfällen.125 Ett annat 
enkelt men väldigt tydligt exempel på den expansion som pågår inom den lettiska 
sexindustrin är att jämföra antalet sexrelaterade annonser i olika årgångar av de 
reklamfinansierade infoblad som finns att hämta överallt i huvudstaden. I nummer 37 för 
2002 av Riga In Your Pocket fanns 4 annonser med ett budskap relaterat till sex. I 
nummer 73 av Riga This Week för maj/juni 2005 återfanns hela 46 annonser som 
saluförde ett likartat budskap. Det är följaktligen svårt att hävda något annat än att 
Lettlands huvudstad blivit ett sexindustrins Mecka, en plats där utbud möter efterfrågan.  

 

Sociokulturella orsaker 
 
Utöver push-faktorer av rent ekonomisk karaktär finns andra som istället bottnar i en 
ganska annorlunda syn på prostitution och kvinnans roll i samhället jämfört med vad vi är 
vana att möta i Sverige. Dessa faktorer är kanske inte lika lätta att se och mäta, men är 
minst lika viktiga att ta upp. Även om fler tolkningar är möjliga går det att se klara 
indikationer på hur de här faktorerna väger tungt i sammanhang av illegal migration och 
människohandel.  

Ett ganska vanligt perspektiv uttrycks ofta i termer av att den absoluta huvuddelen 
av unga lettiska kvinnor som ger sig in i sexindustrin inte bara vet vad som väntar dem, 
utan också vad som förväntas av dem.126 Flera studier pekar också på att så är fallet. 
Exempelvis har sedan 1990-talets mitt antalet unga kvinnor som lämnar Lettland utan 
vetskapen om riskerna med att hamna i prostitution sjunkit. Som regel uppger de 
tillfrågade kvinnorna dessutom att de ser på prostitution enbart som ett sätt att tjäna 
pengar, inga andra argument nämndes.127 När nu Lettland trätt in i unionen är det ännu 
enklare att resa ut och ta ett arbete inom sexindustrin eller prostitutionen. En del hävdar 
också att behovet av tredjepart som förmedlare av kontakter och kunder minskat radikalt. 
Det är idag mycket enkelt att åka till London, hyra en lägenhet och via annonsering på 
Internet börja verksamheten. Att dra in i storleksklassen €6.000-8.000 i månaden är inget 
problem för en driftig ung lettiska. Därmed göre sig hallickarna längre inget besvär. Detta 
syns också genom att graden av organiserad verksamhet nu sjunker totalt sett inom 
landet. Kvar finns ett fåtal grupperingar som vet att hålla en mycket låg profil.128  

                                                 
125 Samtal med Mikael Lindgren, Tullverkets sambandsman, Riga, 2005-05-12. 
126 Samtal med Arturs Vaisla, chef för ”Unit for Fight Against Trafficking in Human Beings”, Lettlands  
statspolis, 2005-05-12. 
127 Zarina, Inna: ”Trafficking in Women: A Perspective from Latvia”, s 225, IOM, 2001. 
128 Samtal med Arturs Vaisla, chef för ”Unit for Fight Against Trafficking in Human Beings”, Lettlands  
statspolis, 2005-05-12. 
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Ur ett annat perspektiv förklaras problematiken minst sagt annorlunda. 
Typexemplet här är en ung kvinna, rysktalande, outbildad icke-medborgare från 
landsbygden, som aningslöst svarar på någon av de annonser som utlovar guld och gröna 
skogar för den som vill och vågar. Redan efter första samtalet rullar det väloljade 
kriminella maskineriet igång för att ta in ännu en ung kvinna i den verksamhet som är så 
full av lättförtjänta pengar. Snart befinner hon sig i ett västeuropeiskt land i en lägenhet 
där hon med fråntaget pass och under hot om våld tvingas betjäna ett visst antal män 
varje dygn.129 Denna beskrivning kan verka utstuderad, men representerar inte något 
ovanligt händelseförlopp. Vetskapen om riskerna med att fastna i kriminella aktörers nät 
av människohandel och smuggling är förhållandevis låg, även om den ökat de senaste 
åren.130 Här håller man heller inte med om att graden av självständig prostitution skulle 
öka. Det finns egentligen få om inga uppgifter om huruvida det inom landet existerar 
prostituerade som agerar helt och hållet självständigt. Frågan är om någon ur den kategori 
av unga kvinnor som befinner sig i farozonen helt utan kunskap eller kontakter skulle 
klara att sätta upp sin egen verksamhet. Med tanke på den ekonomiska situation de 
befinner sig i måste det även ifrågasättas hur de finansiella medel som krävs för detta 
skulle uppbringas.  

Arturs Vaisla vid den lettiska statspolisen är av åsikten att vissa unga kvinnor 
startar sin karriär på bordeller med hög status, där de även får behålla en god del av 
förtjänsten. Där menar han att de skaffar sig medel för att sedan snabbt och enkelt ta sig 
vidare på egen hand. Vaislas jämför ett sådant händelseförlopp med den ofta mycket 
brutala trafficking som pågår med unga flickor i Ukraina och Vitryssland.131 En sådan 
syn, där det svenska perspektivet snarare skulle beskriva dessa olika situationer som 
grader i helvetet, finns utbredd både i Lettland men även i andra delar av Östeuropa. Det 
är helt enkelt inte alla som tycker att vissa företeelser ens är att beteckna som 
människohandel.  

Att självvald prostitution skulle förekomma motsägs också av de erfarenheter som 
gjorts under svenska rättegångar i människohandelsmål. Där är det inte alltför ovanligt att 
offren när de skall vittna antingen förskönar sin situation eller helt sonika förnekar att 
sexuella tjänster utförts.132 Detta kan tolkas som en reaktion på vad de utsatts för, på ett 
individuellt psykologiskt plan. Vetskapen på området är liten, i synnerhet inom 
domstolarna. Skamkänslor, beroendeställning mot hallicken och hot mot den egna 
personen är faktorer där ytterligare forskning behövs för att bättre nå framgång i framtida 
mål. Sådana reaktioner gäller även andra utsatta kvinnor inom prostitutionen, oavsett 
nationalitet.  

Det finns alltså tydliga tecken på att en enskild ung lettisk kvinnas möjligheter att 
aktivt göra egna val när hon en gång börjat prostituera sig är mycket små. Istället är det 
ett nätverk av mellanhänder på olika nivåer som organiserar både de lagliga och de dolda 
illegala delarna av landets sexindustri. I dessa stora kriminella nätverk som opererar i 
landet utgör handeln med unga kvinnor bara en del av den totala profiten tillsammans 
med knarkhandel, sprit- och tobakssmuggling. Detta sker bakom ryggen på polisen och 
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övriga myndigheter eftersom dessa nästan enbart ägnar sig åt bekämpning av de synbara 
och mer lättåtkomliga oönskade företeelser inom sexindustri och gatuprostitution. 
Kopplingarna är nära mellan den legala sexindustrin och den illa dolda prostitution som 
pågår strax under ytan. Detta gör att inkörsporten till ett inte bara lagvidrigt utan också 
hänsynslöst utnyttjande av unga kvinnor finns mycket nära tillhands vid de klubbar och 
barer där sex utgör det säljande konceptet. 

Rättsliga och politiska orsaker 
 
I Lettland är det inte en kriminell handling att prostituera sig, medan alla former av 
förmedling av sexköp är förbjudet. 2001 antogs en lista av riktlinjer i syfte att begränsa 
och reglera den inhemska prostitutionen. Bland annat infördes här kravet på månatliga 
hälsokontroller, kopplat till ett hälsokort som alla prostituerade måste bära med sig. 
Vidare förbjöds annonsering av sexuella tjänster på Internet, i press och andra media. 
Förmedling av sexuella tjänster genom tredje person förbjöds som sagt också.133 Två år 
senare skrevs FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 
(Palermokonventionen) under, och sedan inträdet i EU har den lettiska lagstiftningen 
anpassats i enlighet med unionens s.k. acquis communitaire. Vidare omfattar lettisk lag 
sedan bara ett halvår både inhemsk och internationell trafficking som brottslig. I årets 
TIP-rapport konstateras ändå kort att antalet trafficking-relaterade mål med fällande 
utgång nu sjunker, från 40 fall under 2003 till 21 förra året. Endast i ett av dessa fall 
utdömdes fängelsestraff, medan det i övriga fall utdömdes villkorliga domar.134 När det 
gäller barnprostitution verkar den i Lettland sedan några år vara i nedåtgående.135 Den 
existerar, men till skillnad från arbetet mot prostitutionen av vuxna arbetar polis och 
övrigt rättsväsende hårt för att stävja förekomsten av denna. I dagsläget är det endast 
cirka två fall årligen som uppdagas.136 Detta kan kanske förklaras av att mellanhänder 
och hallickar lärt sig att de bara får ögonen på sig i onödan om de tar in omyndiga i sin 
verksamhet. Sett ur ett lagstiftningsmässigt perspektiv skiljer sig alltså läget i Lettland sig 
inte nämnvärt från övriga EU. 

Sammanfattning 
 
Det som klart framgår i denna korta översikt är att den största anledningen till att lettiska 
unga kvinnor söker sig utomlands bottnar i ekonomiska skäl såsom hög arbetslöshet och 
löner som inte räcker till ett drägligt liv i hemlandet. Många av kvinnorna ser 
prostitutionen som en möjlighet på olika sätt, men huvudsakligen handlar det alltså om att 
överleva finansiellt. Det som kan ses som ett möjligt scenario där påverkan i högre grad 
kan förväntas för svensk räkning beror nog på om man väljer att se Riga som en fortsatt 
expansiv region för tillväxten av trafficking under den allt större täckmanteln av 
sexindustri. Staden och regionen har mycket väl förutsättningar att vara det centrala navet 
i en sådan utveckling. De kvinnor som i så fall skulle komma att transporteras hit är inte 
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de välutbildade och språkkunniga unga kvinnor som uppbär lettiskt medborgarskap. 
Dessa tillhör inte längre riskgruppen i samma utsträckning som för tio år sedan, utan har 
bättre möjligheter än förut att klara på egen hand. Det handlar i så fall om kvinnor som 
varken har de kunskaper eller medel som krävs för att ta sig fram i det hårda klimat som 
prostitution utomlands innebär. Till riskgruppen måste även räknas in de kvinnor som 
finns ett stenkast bortanför lettiskt territorium. Här utpekas vitryska kvinnor som en inom 
snar framtid särskilt utsatt grupp i ”rekryteringen” av nya offer för människohandel. En 
av anledningarna uppges vara att dessa reser tämligen obehindrat in i Lettland under 
förevändning att besöka där bosatt släkt. 137  
 

Estland 

Inledning 
 
I Estland kom medborgarskapet efter självständigheten precis som i grannlandet Lettland 
att baseras på principen om ius sanguinis.138 Även här innebar detta att en stor del av den 
befolkning som flyttat in under den sovjetiska ockupationen nu befanns vara icke-
medborgare. Enbart de som uppburit estniskt medborgarskap före det sovjetiska intåget 
samt deras släktingar kunde få sitt medborgarskap återupprättat. Det fanns även en 
möjlighet fram till 1995 för dem som aktivt stött kampen för självständighet att få 
medborgarskap. Kravet var då att man registrerat sig som sökande före första mars 1990.  

Fram till 2003 hade runt 125.000 personer i olika kategorier sökt och fått estniskt 
medborgarskap. Det största antalet ansökningar efter självständigheten är nu behandlade, 
och därmed har nivån på antalet stabiliserats.139 Trots detta har Estland fortfarande 
ungefär en kvarts miljon invånare som betecknas som icke-medborgare. Eftersom landet 
bara har en befolkning om 1,3 miljoner är gruppen icke-medborgare förhållandevis stor. 
Dessa har antingen tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Inför inträdet i EU 
befarades att trycket av immigranter som ville in i landet skulle öka, legalt såväl som 
illegalt. Man uppgav då att de två största anledningarna till bosättning i landet kunde 
relateras till anhöriginvandring å ena sidan och arbetskraftsinvandring å den andra.140  

Huvuddelen av dem som önskar immigrera till Estland kommer österifrån, från 
länderna inom CIS.141 Antalet asylansökningar är mycket lågt, mellan 1997 och 2002 
registrerades endast 75 stycken, vilket pekar på att dessa sökande hamnat i landet närmast 
av en slump. Endast fyra av dem bedömdes ha ett skyddsbehov. På grund av EU-inträdet 
räknar man med att i framtiden bli ett destinationsland för asylsökande, precis som andra 
länder inom unionen.142 En sådan situation ligger än så länge i framtiden, för dagen måste 
istället andra och mer närliggande problem räknas som viktigare. Hit hör de kriminella 
aktörer som bland annat ägnar sig åt handel med människor för sexuella ändamål. 
                                                 
137 Samtal med Arturs Vaisla, chef för ”Unit for Fight Against Trafficking in Human Beings”, Lettlands  
statspolis, 2005-05-12. 
138 Innebörden rent konkret är att man för att få estniskt medborgarskap har minst en förälder med estniskt 
pass. Annars gäller naturalisering som enda alternativ för att få medborgarskap. 
139 Citizenship and Migration Board, CMB Year Book 2003, www.mig.ee/eng.  
140 Ibid, s. 15. 
141 Commonwealth of Independent States. 
142 Citizenship and Migration Board, Guidelines for Development 2003-2007, www.mig.ee/eng.  
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För Estlands del kan synen på prostitution och trafficking för sexuella ändamål 
delas in i tre faser historiskt. Under den korta period av självständighet som åtnjöts under 
mellankrigsperioden var prostitutionen legaliserad. En uppskattning av antalet 
prostituerade låg relativt stadigt på dryga tusentalet kvinnor dessa år. Därutöver fanns 
också ett okänt antal kvinnor som sålde sig men som inte uppgav detta till 
myndigheterna. Den största oron i det estniska samhället som fanns då uppgavs vara 
hälsorelaterade och främst kopplade till spridningen av sexuellt överförda sjukdomar. 
Inga egentliga uppgifter från perioden gällande trafficking existerar.  

När landet sedan ockuperades av sovjetmakten kriminaliserades prostitution, och 
mängder av prostituerade deporterades med början 1941 till avlägsna arbetsläger i östra 
sovjetunionen. Förutom prostitution förbjöds även förmedling av sexköp och pornografi i 
den estniska sovjetrepublikens lagstiftning. Den enda kända prostitution som därefter 
förekom i någon egentlig skala var de kvinnor som utländska sexköpare på besök kunde 
beställa. Detta skedde under kontroll av KGB, och kvinnorna användes även troligen 
även som informanter av dess agenter. När det sovjetiska greppet började lossna mot 
slutet av 1980-talet var prostitutionen ett av de första nya fenomen som snabbt 
eskalerade.  

Sista fasen påbörjades direkt efter murens fall och Sovjetunionens kollaps. Under 
1990-talets första hälft växte både sexindustri och prostitution till avsevärda nivåer 
jämfört med tidigare. Nu präglades också tidigt en ganska naiv och väldigt öppen 
inställning mot sex och pornografi i det estniska samhället. I media tog sig den nyvunna 
friheten olika uttryck, och ett av dessa var det sätt på vilket man refererade till sex och 
mjukporr i text- och bildframställningar. I takt med att omvälvningarna i det estniska 
samhället tog fart ordentligt förändrades dock snart synen på sex som det framställts 
hittills. Röster började även höjas för att prostitutionen återigen skulle kriminaliseras. 
Olika lagförslag lades också fram i syfte att begränsa sexhandeln. Så småningom 
försvann också den öppna prostitutionen, flera inrättningar som vuxit fram under de 
första ”frisläppta” åren fick slå igen. Istället tog organiserade kriminella strukturer över 
hanteringen av prostitutionen, och därmed försvårades även möjligheterna för polis och 
det övriga rättsväsendet att följa en eventuell förekomst av trafficking av de unga kvinnor 
som trädde in i prostitution.143

Socioekonomiska orsaker 
 
Estland har som ett av de nya medlemsländerna i EU legat i den absoluta toppen vad 
gäller tillväxt den senaste tioårsperioden. Räknat från 1993 har landets BNP fördubblats, 
med en tillväxt de senaste åren på mellan 5-6%. Trots att både den inhemska efterfrågan 
och exporten av varor inom den högteknologiska sektorn ökat kraftigt hålls inflationen 
nere på en anständig nivå. Estniska banker gör numera goda vinster i ett system som 
bedöms som finansiellt stabilt.144 Internationella valutafonden berömmer också den 
estniska regeringen för dess föredömliga arbete för att bekämpa arbetslösheten som idag 
ligger på 9,6%.145 Allt detta sammanräknat har gjort landet väldigt intressant för 
utländska investerare. På den estniska handelskammaren nämner man också närheten till 
                                                 
143 Saar, Annist & Ahven: ”Trafficking in Women in Estonia: Social Aspects”, IOM, 2001. 
144 IMF, 2004 Article IV Consultation, PIN No. 04/126, 2004-11-01, www.imf.org.  
145 CIA “The World Factbook”, Estonia, www.cia.gov. 
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de nordiska marknaderna, mellan öst och väst, och en välutbildad arbetskraft till 
jämförelsevis låga kostnader som ytterligare anledningar till landets lyckade ekonomiska 
uppgång.146  

Samtidigt som landet spås denna ljusa framtid för egen del och som EU-medlem 
finns andra sidor av den ekonomiska situationen som pekar på områden där utvecklingen 
inte är lika gynnsam. Enligt Juri Kalikov på Centret för AIDS-information och support i 
Tallinn är estniska kvinnor mycket mer utsatta än männen när det gäller möjligheter till 
försörjning. Sett till löneskillnaderna ligger kvinnorna ca 25% lägre än sina manliga 
kollegor. Likaså är självförtroendet lägre om man jämför andelen estniska entreprenörer. 
Medan 8% av de estniska männen driver företag är det endast 3% av de kvinnliga esterna 
som valt detta sätt att försörja sig på. Ungdomsarbetslösheten är också ett försvårande 
inslag i sammanhanget. Till detta hör att unga estniska kvinnor ofta väljer att utbilda sig i 
linje med stereotypa och klassiska kvinnodominerade låglöneyrken, medan unga manliga 
ester i högre grad väljer utbildningsinriktning utefter personliga krav på bra lön och 
personliga intressen.147 Det är alltså möjligt att peka på flertalet faktorer som påverkar 
unga estniska kvinnors förutsättningar att kunna påverka sin egen framtid. Häri ligger av 
förklarliga skäl också delar av faran att lättare falla för de erbjudanden om arbete och 
lättförtjänta pengar som går att hitta på Internet och i estniska media.  

Även om inte gatuprostitutionen utgör ett lika allvarligt problem som i Lettland 
finns inslag av prostitution alldeles under ytan i de stora städerna. Här utpekas också de 
nära banden mellan prostitutionen och den lagliga sexindustrin i form av barer, 
stripteaseshower och massagesalonger. Förutom den prostitution som pågår på ställen av 
denna typ förekommer huvudsakligen två andra möjligheter till sexköp. Antingen går det 
att via telefon beställa hem en prostituerad som då körs dit av någon som sedan efter 
överenskommen tid återkommer och plockar upp kvinnan igen. Det kan vara en invigd 
taxichaufför eller hallicken själv som utgör eskorten. Likaså är det möjligt att beställa 
sexuella tjänster till sitt hotellrum. I dessa fall tillhandahålls telefonnummer av hotellets 
egen personal. I båda dessa fall är det alltid de mellanhänder som finns mellan sexköpare 
och den prostituerade som tar en viss del av betalningen för egen del.148 Få om inga 
estniska prostituerade jobbar självständigt, utan styrs helt och hållet av förmedlare och 
hallickar av olika slag. Här hamnar också merparten av de förtjänster som de 
prostituerade drar in, ibland uppåt 75%.149 De försök att agera självständigt som ändå 
uppges ha funnits bland estniska prostituerade har alla misslyckats. Skälet är att de 
antingen hotats av olika kriminella strukturer som är verksamma inom prostitutionen eller 
att de lurats ekonomiskt.150  

Sociokulturella orsaker 
 
Att beskriva de push-faktorer som i Estland påverkar unga människor att söka sig bortom 
de egna gränserna är naturligtvis svårt, i alla fall på ett så här begränsat utrymme. Vissa 
av dem är ändå värda att nämna. En av dessa är jämställdhetsarbetet som bedrivs på olika 

                                                 
146 Estonian Chamber of Commerce and Industry, www.koda.ee . 
147 Saar, Annist & Ahven: ”Trafficking in Women in Estonia: Social Aspects”, IOM, 2001. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Juri Kalikov, www.policy.hu/kalikov, 2005-05-19. 
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nivåer. Från estniska utrikesdepartementet beskrivs diskussionen om jämlikhet mellan 
könen som ett av de hetast debatterade ämnena i landet. Forskningen visar att det 
fortfarande finns en hel del att arbeta för i syfte att uppnå en godtagbar nivå av denna 
jämlikhet. Undersökningar visar till exempel att hela 83% av kvinnorna i Estland anser 
sig själva stå under männen i samhället. Motsvarande siffra för männen med samma åsikt 
är 76%. Mindre än tio procent anser att kvinnor åtnjuter samma valmöjligheter som män. 
Det råder överlag också en gammalmodig föreställning om att kvinnor utgör sämre ledare 
och chefer än sina manliga motsvarigheter. Den allmänna opinionen är med andra ord 
fortfarande väldigt konservativ, och lämnar mycket övrigt att önska.151 Likaså fanns till 
helt nyligen inget föräldraförsäkringssystem i landet. Dessutom kan endast barnets mor få 
ut denna ersättning de första sex månaderna efter födseln, först därefter kan pappan vara 
föräldraledig. Det finns däremot en uttalad önskan om fortsatt utbyggnad av landets 
sociala försäkringssystem.152 Sedan ett år pågår också ett EU-finansierat projekt i syfte 
att öka integreringen av de särskilt utsatta grupperna i det estniska samhället. Bland annat 
arbetar man för minskad arbetslöshet, större möjlighet att utbilda sig samt att öka 
tillgången på hälso- och sjukvård. Bostadsbristen är ett annat område som skall studeras. 
Redan inledningsvis konstateras att så många som en femtedel av estniska kvinnor 
årligen utsätts för våld av något slag. Väldigt sällan får också de kvinnor som vänder sig 
till polis eller socialtjänst någon hjälp.153 Behovet av utökade åtgärder inom dessa 
områden kan med andra ord betecknas som mycket stort. 

När det gäller trafficking av estniska kvinnor sker detta på ett likartat sätt som i de 
övriga två baltiska staterna och Ryssland. För det mesta börjar handelskedjan med att 
kvinnan ringer något av de nummer som finns i platsannonser av olika slag. Det behöver 
inte alltid vara fallet att annonserna explicit utlyser arbete som innefattar ”intima” eller 
sexuella tjänster. Ofta söks personer för hushållsnära tjänster som barnpassning eller 
städning, men där det snart framgår att ytterligare tjänster ingår. Nästa steg utgörs av att 
kvinnan transporteras dit hon skall utföra tjänsterna. Handeln med kvinnor pågår dels 
inom landet men även över gräns in i andra västeuropeiska länder. Den internationella 
handeln utgörs oftast av kvinnor med estniskt medborgarskap medan den inhemska 
efterfrågan förses av icke-medborgare eller av kvinnor som uppbär medborgarskap i 
något av de andra forna sovjetrepublikerna längre österut. Ryska kvinnor från S:t 
Petersburgsregionen pekas ofta ut inom ramen för denna trafik. Den inhemska handeln 
med kvinnor är också säsongsstyrd, där det sommartid under turistsäsongen finns en långt 
mycket större efterfrågan både i Tallinn och i de större semesterorterna som exempelvis 
Pärnu. Det ligger lite i sakens natur att de som tar sig utomlands ofta har lite bättre 
förutsättningar för att klara detta.154 Idag behövs egentligen inga som helst förberedelser 
för att resa till andra länder inom unionen för de kvinnor som har estniska pass, och de 
har som regel bättre kunskaper i något av de större språk som talas där.  
 
 
 

                                                 
151 Estonian Ministry of Foreign Affairs, “Women and Men – Equal Rights in Estonia”, www.vm.ee/estonia  
152 Ibid. 
153 Estonian Ministry of Social Affairs, “Estonia’s National Action Plan for Social Inclusion”, www.sm.ee . 
154 Saar, Annist & Ahven: ”Trafficking in Women in Estonia: Social Aspects”, IOM, 2001, s 181. 
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Rättsliga och politiska orsaker 
 
Sedan 2002 saknas inte i Estland de lagstiftningsmässiga grunderna för att bekämpa 
handeln med kvinnor för sexuella ändamål. Då förbjöds i strafflagen bland annat slaveri, 
frihetsberövande, barnpornografi och förmedling av sexköp. Härigenom gavs nu 
möjligheten att vid fällande dom utdöma upp till tolv års fängelse för de allra grövsta 
förbrytelserna.155 De senaste åren har också de estniska myndigheterna i samarbete med 
främst sina lettiska och finska motparter i några uppmärksammade fall lyckats nå fällande 
dom i mål med handel med kvinnor för sexuella ändamål. Bland annat fälldes i slutet av 
2004 en svensk medborgare i Lettland till åtta års fängelse efter samarbete med estnisk 
polis. Några månader senare fälldes på samma sätt en finsk medborgare för brott mot 
lagarna om människohandel, denna gång med inslag av minderåriga offer.156 Likt 
Lettland har inte esterna återkriminaliserat prostitutionen, men den är heller inte formellt 
legaliserad. Därför finns heller inga åtaganden såsom statsfinansierade program, riktlinjer 
eller dylikt för att begränsa eller stoppa fenomenet. Flertalet NGO:s arbetar hårt för att få 
till stånd en varaktig förändring på området. Man upplever ur detta perspektiv att polisen 
bara har intresse av att bekämpa prostitution i de fall där man fått operativ information 
om att det finns minderåriga som utnyttjas eller knarkförsäljning förekommer. Detta gör 
att otillräcklig fokus hamnar på de fall av trafficking som förekommer.157

Sammanfattning 
 
Tillsammans med Finland och Tyskland pekas primärt Sverige ut som de länder dit unga 
estniska kvinnor i tjugoårsåldern transporteras i prostitutionssyfte. För den svenska 
marknaden utgörs en majoritet av kvinnor med etniskt rysk bakgrund. De har ofta en 
lägre grad av utbildning än de som är av estnisk härkomst, och kommer ofta från en 
sämre och tuffare social situation. Förutom de kvinnor som kommit in i branschen via 
platsannonser av mer obskyr karaktär så finns även ett antal som med hjälp av släkt och 
bekanta kommit i kontakt med människohandlare. Dessa ordnar sedan snabbt nödvändiga 
dokument, ofta falska, och transportmedel för vidare befordring till ovan nämnda länder.  

Förekomsten av självständigt opererande estniska prostituerade är som tidigare 
sagts i Sverige inte särskilt trolig. Mer sannolikt är däremot att de fall av prostitution som 
kommer att uppdagas styrs av någon eller några personer som också tar stora delar av 
intäkterna. Graden av tvång som används mot de estniska kvinnorna är ibland svår att 
avgöra. Merparten av de prostituerade har kommit till landet i vetskap om vilken typ av 
tjänster de skall utföra. Det är heller inte alltid fallet att pass och andra personliga 
dokument tas i beslag av mellanhänderna, vilket förekommer i andra sammanhang. 
Tecken finns också på att unga estniskor prostituerar sig i perioder, och alltså reser fram 
och tillbaka när behovet av pengar uppstår. Ibland förekommer att de i förväg gjort upp 
med sina hallickar vilken tidsperiod de kommer att vara verksamma.158

Avslutningsvis kommer antagligen flödena av unga estniska kvinnor in i 
prostitution i Sverige inte att minska avsevärt förrän de socioekonomiska skillnaderna 
                                                 
155 www.aids.ee/main_eng.php?id=14, 2005-05-19. 
156 www.helsinginsanomat.fi/english, 2005-03-22 samt The Baltic Times, Oct 28-Nov 3, 2004. 
157 www.policy.hu/kalikov/ , 2005-05-19. 
158 Saar, Annist & Ahven: ”Trafficking in Women in Estonia: Social Aspects”, IOM, 2001, s. 176. 
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mellan länderna minskat. Det är av naturliga skäl mycket svårt att förutspå när så kommer 
att ske, men Estland beskrivs ofta som den av de baltiska stater som idag kommit längst i 
utvecklingen. Ett problem som inte i lika hög grad tyvärr berörs av en sådan positiv 
utveckling är inflödet av unga kvinnor in i Estland från grannländerna längre österut. 
 

Litauen 

Inledning 
 
Historiskt skiljer sig Litauen inte nämnvärt från de andra två baltiska staterna, eftersom 
samma regelverk gällde i alla tre länderna under sovjetperioden. Direkt efter sitt 
makttillträde började det litauiska kommunistpartiet deportera oliktänkande, intelligentia 
såväl som politiska eliter. Dessutom arresterades många kvinnor och skickades till 
gulagerna under påståenden om att de ägnat sig åt prostitution. Även kvinnor som inte 
alls ägnat sig åt prostitution fördes bort. Ett exempel som ges är ett arkiverat fall av 
litauiska nunnor som under förespegling att de ägnat sig åt prostitution förts till ett 
arbetsläger i Kazakstan.159 Målet för kommunisterna var att helt radera prostitutionen 
som företeelse, vilket man inte lyckades med.  

Landet har också den största befolkningen av baltstaterna, närmare 3,6 
miljoner.160 En avgörande skillnad råder däremot i synen på den del av befolkningen som 
immigrerade under perioden av sovjetiskt styre. Istället för att kräva direkt släktskap med 
en innehavare av litauiskt pass tillämpades vid tiden för självständigheten i början av 
nittiotalet s.k. zero-option. Innebörden i principen är att den person som vid tiden för 
landets självständighet bodde på litauiskt territorium med automatik tilldelades 
medborgarskap. Samtidigt som den politiska synen på problemet med olika etniska 
grupper var annorlunda skall man samtidigt komma ihåg att dessa inflyttade grupper inte 
alls var lika stora som i Estland och Lettland. De etniska litauerna utgör närmare 80 % av 
befolkningen, vilket kan tolkas som att den större homogeniteten gett högre politisk 
stabilitet.161 Detta stämmer inte riktigt överens sett till den inrikespolitiska situationen i 
landet, som under flera perioder måste beskrivas närmast som turbulent. Bara under förra 
året avsattes den litauiske presidenten Rolandas Paksas för sitt påstådda samröre med den 
ryska mafiyan. Transparency International rankar idag Litauen på 44:e plats i sitt 
korruptionsindex, en bra bit efter till exempel Estland som befinner sig femton 
placeringar längre upp i listan.162 Trots detta har landet gått i mål som en av de tio nya 
medlemmarna i EU.  

Två typer av prostitution utpekas ha förekommit under åren av sovjetiskt styre i 
Litauen. Båda kan kopplas till var för sig specifikt historiska tidsperioder. Den första 
uppstod under åren närmast efter andra världskriget mot bakgrund av de mycket svåra 
levnadsförhållanden som då rådde i landet. Inte bara kvinnor utan även barn fann som 
enda utväg att sälja sina kroppar för att överleva. När sedan Chrusjtjov kom till makten i 
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början på 1960-talet uppstod nästa våg av prostitution. Denna kopplas till en era av 
deténte där kontakterna med väst för en tid ökade. Därmed steg även tillgången på 
importerat gods, närmast att beteckna som lyxvaror för de fattiga litauerna. Enda sättet 
för en kvinna att ha råd med någon eller några av dessa varor var följaktligen att 
prostituera sig, vilket också skedde. Hamnen i Klaipeda, som under dessa år tog emot 
flertalet av de utländska fartygen tjänade därför också som arbetsplats för många av de 
litauiska kvinnor som ägnade sig åt prostitution.163

Sedan landet utropat sin självständighet 1991 förändrades situationen radikalt 
även vad gäller prostitutionen i landet. Arbetslösheten ökade lavinartat, och så även 
fattigdomen. De som drabbades hårdast var som vi sett i både Lettland och Estland var 
kvinnorna. I synnerhet ensamstående kvinnor och kvinnor med små barn tillhörde de 
grupper som hade det värst.164 Att sälja sin kropp blev återigen det sätt att försörja sig 
som stod till buds.  
 
 

Socioekonomiska orsaker 
 
Inför inträdet i EU var litauiska företag de som hade den mest positiva synen på 
anslutningen till den gemensamma europeiska marknaden, hela 71 % uppgav att de 
trodde att EU-medlemskapet skulle få stor betydelse för den egna ekonomiska 
situationen. Samtidigt visade undersökningar att samma företag var dåligt informerade 
om de förändringar som medlemskapet skulle komma att innebära.165 Efter att haft största 
handelsutbytet med Ryssland verkar det som om medlemskapet i unionen haft betydelse. 
Efter den ryska finanskrisen 1998 hämtade sig Litauen bara långsamt. Idag ligger dock 
tillväxten på betryggande 6,6%, och över 80% av företagen är idag privatiserade. 
Marknadsekonomin har kommit för att stanna, med en handel som i allt högre grad sker 
västerut.166  

Precis som i de andra två baltiska staterna förklarar inte denna övergripande 
ekonomiska bild de bakomliggande orsakerna till att flera unga litauer, och främst 
kvinnor, söker sig andra vägar till uppehälle. Till exempel är andelen arbetslösa kvinnor 
högre än motsvarande andel män. Detta syns tydligast vid en jämförelse mellan män och 
kvinnor med högre utbildning, där skillnaden är uppåt hela tio procent.167 Det är alltså 
mycket svårare för kvinnorna i landet att hitta ett arbete som motsvarar deras utbildning. 

Litauen beskrivs inte enbart som ett ursprungsland för trafficking av kvinnor utan 
också som mottagar- och transitland i handeln med unga kvinnor. Detta innebär att det i 
landet i högre grad än i Lettland och Estland förekommer alla dimensioner av fenomenet. 
Den expansiva lokala sexindustrin och den internationella handeln med kvinnor beskrivs 
som olika delar av samma fenomen. Förutom gatuprostitution och den prostitution som 
förekommer på olika ställen som saluför sig med sex finns alltså en utbredd handel med 

                                                 
163 Marcinkeviciene & Praspaliauskiene: ”Prostitution in Post-War Lithuania”, Women’s History Review, 
Volume 12, Number 4, 2003, s 657. 
164 UNDP, Lithuanian Human Development report, 2002-2003. 
165 CAPE, “Corporate Readiness for Enlargement in Central Europe”, www.chambers.lt.  
166 CIA, “The World Factbook”, Lithuania, www.cia.gov. 
167 SIF, “Womens Unemployment in Lithuania”, www.vingis.sc-uni.ktu.lt . 
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kvinnor. Eftersom denna sker i det fördolda finns av förklarliga skäl inga officiella siffror 
att tillgå, men enligt litauisk polis är tendensen i stigande.168  

Anledningarna till att kvinnor väljer att sälja sin kropp bottnar precis som i de 
andra fallen i ekonomiska förhållanden. I Litauen är möjligheterna att försörja sig ännu 
sämre än i de båda andra länderna. Detta innebär att många griper efter minsta halmstrå 
för överlevnad, inklusive de som har ett arbete och därmed en inkomst av något slag. 
Frånvaron av perspektiv på den egna tillvaron saknas ofta helt, vilket i sin tur föder en tro 
på att det omöjligt kan vara värre någon annanstans. Därigenom har fröet till att söka sig 
utomlands i jakt på ett bättre liv såtts. För de unga kvinnor som ännu har att bestämma sig 
för att söka sin lycka annorstädes är sedan steget inte långt in i den karusell som 
organisatörerna av människohandel snurrar.  

Sociokulturella orsaker 
 
Förutom de rent ekonomiska incitamenten att söka sig in i prostitution utomlands nämns 
även en del andra skäl. Förutom alla likheter som de unga litauiska kvinnorna delar med 
sina baltiska systrar finns även skillnader som utpekas som grund för att de lättare fastnar 
i människohandlarnas garn. Generellt beskrivs litauiska kvinnor som ”billigare” än sina 
lettiska och estniska motsvarigheter. De vet ofta heller inte sina rättigheter lika bra, och 
kan därför inte försvara sig lika bra i situationer där de blir utnyttjade. Detta synsätt 
menar vissa även bekräftas av den uråldriga patriarkala strukturen som fortfarande 
existerar i det litauiska samhället.169  

För kvinnorna själva sker en stegvis process in i prostitutionen där de först kanske 
tar ett arbete som dansös. Snart kommer erbjudande om att göra samma sak men utan 
kläder, och därefter är inte steget alltför långt till att börja utföra sexuella tjänster mot 
betalning. Ofta finns i de litauiska fallen av trafficking missbruk med i bilden. Alkohol 
och droger existerar på ett mycket märkbart sätt i de litauiska kvinnornas vardag. Inte 
alltför sällan finns även exempel på hur de utsatts för sexuella övergrepp under 
barndomen, vilket också präglar deras framtid. Det finns också undersökningar som 
tyvärr visar på ganska anmärkningsvärt höga tal av våld mot kvinnor överlag i Litauen.170  

Enligt Europol faller årligen cirka 1.200 litauiska kvinnor offer för trafficking, 
eller tvingas lämna landet mot sin vilja. Av dessa rapporterades förra året tjugo kvinnor, 
varav tre under arton, till litauisk polis som offer för trafficking. Nu finns även fall där 
polisen lyckats avslöja nätverk av organiserad trafficking, vilket väl bekräftar tidigare 
teorier om att detta förekommer.171  

 
 

Rättsliga och politiska orsaker 
 

                                                 
168 Tureikytë & Sipavièienë, ”Trafficking in Women in Lithuania: Magnitude, Mechanism and Actors”, 
2001.  
169 Ibid, s. 300. 
170 Women 2000 - An Investigation into the Status of Women’s Rights in Central and South-Eastern 
Europe and the Newly Independent States, IHF, 2000.
171 Lithuania, Country Reports on Human Rights Practices, US Dep of State, 2004. 
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I Litauen råder en ganska splittrad bild av läget inom prostitution och trafficking för 
sexuella ändamål. Å ena sidan beskrivs de mått och steg som landets regering tagit som 
tillfyllest för att möta en minimumstandard i kampen mot trafficking. I den nya 
brottslagstiftning som trädde i kraft i maj 2003 finns numera inkluderat åtta olika artiklar 
där trafficking som fenomen straffbeläggs med tillräckligt hårda fängelsestraff. Under det 
året initierades 15 nya förundersökningar där misstanke om brott mot dessa artiklar 
förelåg, jämfört med hälften så många året dessförinnan. Litauisk polis deltog dessutom i 
tjugofem olika internationella utredningar om trafficking. Andra litauiska myndigheter 
medverkade också i hög grad i kampen mot handeln med människor. Hit kan räknas stöd 
av olika slag, i form av social, psykologisk och juridisk assistans till offer och vittnen 
inblandade i traffickinghärvorna. Ungefär 200 offer för trafficking räknar man under 
detta år ha mottagit hjälp av detta slag, bland annat vid de skyddscentra som finns 
framförallt i huvudstaden Vilnius. I syfte att motverka fenomenet med trafficking har den 
litauiska regeringen nu börjat ge finansiellt stöd till olika lokala organisationer som 
arbetar både förebyggande och stödjande. Man arbetar även nära tillsammans med 
NGO:er i syfte att implementera flera större anti-trafficking projekt. Vidare har 
regeringen tillsammans med IOM inlett arbetet med att vidareutbilda och informera 
hundratals socialarbetare, lärare och kommunala befattningshavare i ämnet. Allt detta 
sammantaget beskrivs Litauen som det enda av de tre baltiska staterna som nått så här 
pass långt i arbetet med att stävja trafficking för sexuella ändamål. Faktum är att landet 
placerats i den grupp av länder i världen som kommit längst på området.172

 

Sammanfattning 
 
Av de tre baltiska länderna utgör kanske Litauen sammantaget den största riskhärden för 
trafficking av unga kvinnor till Sverige. Trots att landet numera har en god struktur sett 
till lagstiftning och internationellt stöd för implementering av denna lämnar resultaten 
mycket övrigt att önska.  

Skälen är som tidigare sagts flera. Litauen är mycket fattigt, arbetslösheten stor. 
För dem som har arbete räcker inte lönen till de mest basala behoven. Dessutom måste 
den allmänna kvinnosynen i det litauiska samhället få en ordentlig knuff i rätt riktning då 
denna lämnar mycket övrigt att önska. Vidare har de litauiska kvinnorna generellt inte 
uppnått samma utbildningsnivå som sina baltiska systrar, och då i synnerhet inte de som 
vuxit upp på landsbygden.  

Givetvis bör generaliseringar av detta slag ske med stor försiktighet, men 
sammantaget utgör allt detta en god rekryteringsbas för de kriminella nätverk som ägnar 
sig åt trafficking. Dessutom har den litauiska organiserade brottsligheten idag flera 
kontakter med organisatörer på svenska sidan, vilket tyvärr öppnar för möjligheter att 
expandera än mer vad gäller trafficking av kvinnor för sexuella ändamål. Med tanke på 
att offren för denna handel ofta kommer via Litauen som transitland kan detta innebära 
att antalet som inte har litauiskt medborgarskap i framtiden kommer att öka. 
 

                                                 
172 US State Department, Trafficking in Persons Report, 2004, s 40. 
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Sammanfattning och analys 

Socioekonomiska faktorer 
 
En övergripande och allestädes närvarande orsak till migration så som den här har 
studerats, och som nog måste räknas till de viktigare socioekonomiska faktorerna, är 
fattigdom. Oavsett absolut eller relativ är den en grundläggande komponent sett till 
flödena över statsgränserna. Fattigdomen kan som vi sett här både ta sig uttryck i en 
kamp för ren och skär överlevnad såväl som i förverkligandet av drömmen om en 
stabilare materiell framtid av västerländska mått. Sett till de länder som studerats spänner 
sig fattigdomsspektrat från Moldavien som den absolut fattigaste nationen, till Estland 
eller Polen som båda haft en närmast formidabel tillväxt de senaste åren. Viktigt att 
nämna i sammanhanget är att det inte alltid är helt rättvisande att tala om fattigdom som 
orsaksfaktor enbart utifrån ett nationellt perspektiv. Graden av fattigdom kan som syns i 
de olika länderstudierna skilja väldigt mycket även inom ett land, både geografiskt, 
etniskt och klassmässigt. 

En annan avgörande orsaksfaktor av ekonomisk art som påverkar migration och 
handeln med människor är arbetslöshet. Vi har sett hur de öst- och centraleuropeiska 
länderna under transitionsperioden efter den sovjetiska kollapsen gått från en liten men 
garanterad livsnivå till stor osäkerhet på arbetsmarknaden. Detta har exemplifierats i 
studien i form av masstängningar av fabriker, sjunkande löner och ökande diskriminering 
på arbetsmarknaden. Arbetslösheten slår blint, ofta har utbildning inte någon större 
betydelse för chanserna att få ett arbete. Falska platsannonser som på ett braskande vis 
utlovar hög lön och stor frihet får därför ofta ett påfallande stort gensvar, vilket inte ter 
sig märkligt ställt mot de små chanser som finns att få ett riktigt arbete.  

En problemställning som vuxit fram och som omfattar både fattigdom och 
arbetslöshet är det som återkommande inom forskningen kallas path dependency. Här 
kanske Ukraina idag kan sägas utgöra det bästa exemplet som ger detta begrepp en 
konkret innebörd. Stora delar av den ukrainska befolkningen reser idag västerut för att 
möta det behov av outbildad och lågavlönad arbetskraft som finns där. Merparten av 
pengarna som tjänas skickas till anhöriga i hemlandet. För många av mottagarna är dessa 
pengar direkt livsavgörande, vilket naturligtvis ställer dem i stark beroendeställning. I 
begreppet ligger det förutbestämda sätt på vilket alla inblandade parter kan ses som 
förlorare. Både destinationsland och ursprungsland tappar skatteinkomster, pengarna 
spenderas på konsumtion istället för investeringar och befolkningarna på ömse sidor om 
gränsen hamnar i beroendeställning av varandra på ett sätt som på längre sikt blir direkt 
förgörande ur det ekonomiska perspektivet. 

De enda aktörer som tydligt drar nytta av dessa socioekonomiska push-faktorer är 
den organiserade brottsligheten. För dem är de ekonomiska skillnaderna mellan länder 
något som lätt kan utnyttjas. Det utbud av unga, fattiga och arbetslösa människor i 
ursprungsländerna som kan matchas av en efterfrågan i destinationsländerna utgör som vi 
tidigare sett likaså en fördelaktig grogrund för människohandel. Här syns även tydligt hur 
liten verkan lagstiftning på olika nivåer har, med tanke på hur pass ostört denna 
verksamhet kan pågå. I synnerhet den ryska organiserade brottsligheten har som vi sett 
stora, närmast obegränsade möjligheter att bedriva sin verksamhet mot denna bakgrund. 
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Sociokulturella faktorer 
 

I en studie som denna skall sägas att de push-faktorer som tar sitt ursprung i kulturella 
skillnader bör diskuteras med viss försiktighet. Dels handlar sociokulturella faktorer ofta 
om ej mätbara attityder som dessutom kan tolkas olika ur flera perspektiv, dels framträder 
de inte så tydligt som man kunde önska sig. Att helt lämna dem därhän vore dock ett än 
större misstag. Vi har valt att lyfta fram tre stycken som i sammanhanget ofta bekräftas i 
studier av människohandel. 

En tydlig faktor som underminerar särskilt kvinnors situation i ursprungsländerna 
är avsaknaden av kunskap om riskerna med att låta sig lockas av generösa 
jobberbjudanden och löften om ett bättre liv någon annanstans. Här går det att göra 
kopplingar till utbildningsbakgrund, språkkunskaper och huruvida man vuxit upp i en 
urban miljö eller på landsbygden. I exempelvis Polen anger en så stor andel som var 
femte kvinna att hon är beredd att bege sig utomlands för att anta ett erbjudande om 
svartarbete, vilket gör att de ofta unga och outbildade kvinnorna som verkligen tar 
erbjudandet hamnar i en oerhört riskabel situation och stark beroendeställning av 
arbetsgivaren. Detta pekar klart på att det allmänna medvetandet om problemet med 
människohandel är väldigt lågt, trots de ofta massiva kampanjer som företagits i 
informationssyfte. Detta ger utrymme för de smugglingsnätverk som organiserar de 
illegala migrationsflödena att hela tiden fylla sin verksamhet med nya rekryter.  

Totalt sett har utvecklingen mot det som kommit att kallas feminisation of poverty 
fortsatt med oförminskad kraft efter förändringarna efter nittiotalets stora omvälvningar. I 
begreppet läggs de attityder som bottnar i en syn på kvinnans mindre värde, bland annat 
på arbetsmarknaden. Kvinnor drabbas i flera av ursprungsländerna hårdare av 
arbetslösheten än männen, oavsett graden av utbildning och erfarenheter. Löneklyftorna 
är ofta högre än i motsvarande västeuropeiska länder, vilket förklaras av en förminskande 
syn på det arbete som kvinnor utför. En annan attityd som medverkar till kvinnors 
generellt sämre utgångsläge är synen på prostitution. Än värre utsatta är de etniska 
minoriteterna. Som exempel kan nämnas den stora romska befolkningen i Moldavien. 
Här återges många fall där barn utnyttjas för såväl tiggeri som prostitution.  

Även det vanligt förekommande våldet mot kvinnor är ett tecken på hur attityder i 
ursprungsländernas samhällen medverkar till en negativ utveckling för kvinnors ställning. 
Även om inget samhälle är förskonat från denna våldstyp är problemet större i dessa 
länder och bör uppmärksammas som en viktig komponent, både som push-faktor och i 
sammanhang av människohandel. Drömmen om ett liv likt de som återges i TV-såporna 
ter sig än mer eftersträvansvärt när man inte bara har små möjligheter till egen 
försörjning, utan också av att känna otrygghet i sitt eget land. 
 
 

Politiska och rättsliga orsaker 
 
Lagstiftning har antagits i alla de i rapporten behandlade länderna, däremot varierar såväl 
kvaliteten som implementeringen av denna mellan länderna. I Polens fall finns en 
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bestämmelse som kriminaliserar handeln med människor enbart för sexuella ändamål och 
ytterligare en lagregel som kriminaliserar företeelsen människohandel. Den sistnämnda 
regeln är mycket vagt utformad och anger således inte specifikt vad som åsyftas med 
begreppet människohandel. Detta är självfallet olyckligt av en rad olika anledningar, inte 
minst ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Den vaga ordalydelsen har även föranlett kritik från 
landets rättsvetare. 

Implementeringen av lagen har tyvärr sina brister. Framför allt når väldigt få fall 
till rätten, dels då många offer av människohandlarna skräms till tystnad, dels då många 
av de utländska offren i första hand ses som illegala invandrare och deporteras omgående 
innan någon bevisning hunnit säkras. Tyvärr tycks statens agerande på denna punkt 
överensstämma med den allmänna opinionen. I en statlig undersökning anger 88% av de 
tillfrågade att de anser att utländska offer för människohandel skall deporteras samt över 
90% att dessa inte heller skall ha rätt till några sociala förmåner, såsom fri vård. I en 
nationell rapport framlagt av regeringens samordnare för jämlikhetsfrågor framgår att 
människohandel sedan gränsernas öppnande har ökat men att något slagkraftigt nationellt 
plan med riktlinjer till myndigheter och liknande saknas.  

I Ryssland kriminaliserades människohandeln bara nyligen, efter flera års försök 
att förmå duman att anta en sådan lag. Kriminella intressen i Ryssland är inte intresserade 
av att förbättra kvinnors situation eller att främja demokrati, snarare vill de behålla status 
quo. Enbart genom att behålla den nuvarande ordningen kan de säkerställa ett 
kapitalflöde och såldes vinst, därför har de också genom åren med stor framgång utövat 
lobbying mot antagande av lagen. Den lag som nu antagits är dock långt ifrån fullkomlig, 
bland annat har företeelsen äktenskapsförmedling av ryska kvinnor till utlandet inte 
reglerats. Duman har uppmanats att anta en lag som kriminaliserar 
äktenskapsförmedlingars verksamhet som främjar människohandeln, men reaktioner på 
dessa uppmaningar har uteblivit. Dessutom möter implementeringen av lagen stora 
hinder. Många högt uppsatta politiker, poliser, gränsvakter, med flera agerar beskyddare 
åt de kriminella. Denna situation återfinns i alla de i rapporten beskrivna länderna men är 
mest utbredd i Ryssland, där det inte enbart rör sig om politiker som för en muta väljer att 
se mellan fingrarna utan om en regelrätt kriminalisering av staten.  

Som sagt lider alla dessa länder av varierande grad av korruption. Moldavien är 
ett annat exempel på ett land som drabbats mycket hårt av korruptionen och den 
organiserade brottsligheten. Situationen där liknar en ond cirkel: majoriteten av landets 
befolkning, 90% av dess unga, vill lämna landet. Som två huvudorsaker till denna 
immigrationsiver anges i första hand fattigdomen och i andra hand den organiserade 
brottsligheten i allmänhet och korruptionen i synnerhet. 

Samtidigt tillåts illegala organisationer, såsom smugglingsnätverk, att frodas just 
på grund av den stora benägenheten bland den moldaviska befolkningen att emigrera 
sammantagen med den begränsade möjligheten att på legal väg ta sig in i andra länder, i 
synnerhet EU:s medlemsstater.  

Även Ukraina möts av likartade problem. Trots en existerande lagstiftning finns 
korruptionen där. Landet har exempelvis mycket stränga lagar vad internationell adoption 
beträffar, samtidigt är den illegala barnhandeln ett påtagligt problem. Dessutom saknar 
Ukraina en enhetlig invandringspolitik samtidigt som dess geografiska läge gör det 
mycket utsatt för illegal migration av alla de slag. 
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Även de baltiska länderna är inte förskonade från korruption och andra former av 
organiserad brottslighet. Det är för övrigt så att en majoritet av offren för 
människohandeln från dessa regioner utgörs av den så kallade rysktalande delen av 
befolkningen. Det kan diskuteras huruvida restriktiva språklagar har beskurit dessa 
personers tillgång till utbildning och arbetsmarknad och följaktligen minskat deras 
valmöjligheter, vilket i sin tur har lett till att många hamnat i prostitution.  
 
 

Trender 
 
Alla de i rapporten behandlade länderna utgör ursprungsländer och transitländer. Polen 
och de baltiska staterna utgör även så kallade mottagarländer. Enligt den lettiska polisen 
och den litauiska staten tar sig fler och fler illegala emigranter från de forna 
sovjetrepublikerna in i dessa länder.  

Idag har antalet asylsökande minskat i Sverige, samtidigt sägs trycket mot den 
svenska gränsen vara oförändrat. Denna utveckling tycks överensstämma med vad som 
framkommer i rapporten beträffande de olika länderna. I första hand är det EU:s 
utvidgning österut som har medfört att antalet asylsökande från denna region minskat, i 
andra hand torde även den utveckling som noterats i länder som Ukraina och Moldavien 
och som torde vara symtomatiskt för hela regionen spela en viktig roll: nämligen att 
migrationen, i synnerhet när en strängare asyl- och invandringspolitik införs av 
mottagarländer, tenderar att övergå på illegala aktörer. Denna utveckling vittnar dessa 
staters myndigheter och forskare om, det bästa beviset utgörs dock av det växande antalet 
företag som specialiserar sig på ”turism samt äktenskaps- och arbetsförmedling”, och 
vars majoritet saknar statliga tillstånd för och tillsyn över sin verksamhet. 

Dessutom talar den i Sverige och andra medlemsstaters påtagliga efterfrågan på 
billig arbetskraft samt att det inte betraktas som något särskilt kontroversiellt bland 
allmänheten att anlita svart arbetskraft, för att ett intresse av utländsk billigare arbetskraft 
föreligger och kommer att öka. Detta intresse motsvaras dock inte av Sveriges politik vad 
arbetskraftsinvandring beträffar och därmed övergår denna migration i viss mån på 
illegala aktörer. Det torde vidare vara så, att så länge efterfrågan och därtill självfallet 
tillgång finns för allt från sexuella tjänster till barn för adoption kommer kriminella 
aktörer som ju drivs av vinstsyfte att söka finna sätt att kringgå restriktiva lagar, tuffa 
gränskontroller, arbetslagar, etc. Frågan är om inte vi mot bakgrund av det ovan anförda 
på sikt kommer att se en ökad illegal invandring till Sverige från stater som Ukraina och 
Moldavien, i synnerhet när situationen i de nya medlemsländerna kommer att stabiliseras. 
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