
DEKLARATION 
 

 
 
 
Vi unga parlamentariker i Barentsregionen och representanter för Nordiska rådets 
medborgar- och konsumentutskott, 
 
sammanträdde i Piteå, Sverige 23-25 mars 2004 för att diskutera människohandeln 
som vi anser att har utvecklats till ett allvarligt och tilltagande problem i de berörda 
länderna, 
 

A. 1  
Fördömer människohandel som ett av de mest avskyvärda exemplen på brott mot 
mänskliga rättigheter; 
 
B. 2 
Poängterar behovet och nödvändigheten av nationellt, regionalt och 
internationellt samarbete i kampen mot människohandel; 
 
C. 3 
Tar i betraktande den pågående utredningen av möjligheterna att förse offren för 
människohandel med temporära eller permanenta upphållstillstånd i 
mottagarländerna, som inkluderats i den deklaration de nordiska och baltiska 
ministrarna antog i Stockholm den 9 april 2003; 
 
D. 
Uppmanar regeringarna i de nordiska länderna och Ryssland, Nordiska 
ministerrådet, Barents Euro-Arktiska Råd och Barents regionråd att 
 
4 
samarbeta kring förebyggande åtgärder; genom att öka medvetenheten om dessa 
frågor och mildra de omständigheter som gör kvinnor och barn särskilt utsatta för 
människohandel samt motarbeta mäns efterfrågan som ger upphov till och 
upprätthåller människohandel; 
 
5 
sörja för att offren skyddas och får effektiv juridisk hjälp, utveckla och stödja 
program liksom också skydd för dem som i rätten vittnar mot organisatörer av 
människohandel; 
 
6 
utarbetar effektiv lagstiftning som kriminaliserar alla former av människohandel 
och vidtar åtgärder för att bekämpa ekonomiska aktiviteter i anslutning till 
människohandel inklusive organiserad brottslighet; 
 
7 
intensifierar utbildningen och samarbetet mellan gränsövervakare, konsulat, polis, 
domare, åklagare, rådgivare och andra experter som kommer i kontakt med offren 
för människohandel; 



 
8 
motsätter sig prostitution som en oacceptabel verksamhet och vidtar åtgärder för 
att påverka den allmänna opinionen i frågan; 
 
9 
samarbetar med lokal- och civilsamhället och relevanta medborgarorganisationer 
för att stävja människohandel och anslå finansiella resurser för att uppnå detta; 
 
E. 10 
Deltagarna i seminariet tackar den svenska delegationen vid Nordiska rådet och 
Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott för ett intressant och givande 
seminarium och ber Nordiska rådet fortsätta dialogen inom ramen för detta 
"Nätverk av unga parlamentariker i Barentsregionen" etablerat år 2001. 
  


