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FRA pressmeddelande 

Wien/Bryssel den 2 juni 2015 

Nolltolerans mot grov exploatering av arbetskraft behövs,  

visar ny FRA-rapport 

Konsumenterna är ofta omedvetna om att den mat de äter eller de kläder de köper kan 

vara tillverkade av personer som arbetar under oacceptabla förhållanden. En ny rapport 

från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att arbetstagare som flyttar 

inom EU eller migrerar till EU löper relativt stor risk att bli utnyttjade. Detta trots att 

EU:s lagar förbjuder många typer av grov exploatering av arbetskraft. Det strängaste 

straffet för att utnyttja migrerande arbetstagare på ett grovt exploaterande sätt är dock i 

vissa EU-länder mindre än två års fängelse, en påföljd som inte motsvarar allvaret i den 

kränkning av de grundläggande rättigheterna som utnyttjandet innebär.  

”Att exploatera människor som på grund av ekonomiska och sociala omständigheter 

tvingas godta orimliga arbetsförhållanden är oacceptabelt”, säger FRA:s tillförordnade 

direktör Constantinos Manolopoulos. ”Det här är ett endemiskt problem och för att kunna 

stoppa det måste vi agera snabbt. EU:s medlemsstater måste göra större 

ansträngningar för att främja en nolltolerans mot grov exploatering av arbetskraft och 

vidta åtgärder för att övervaka situationen bättre och straffa de skyldiga.” 

FRA:s nya rapport är den första som på ett övergripande sätt undersöker hur arbetskraft 

som flyttar inom eller till EU drabbas av brottslig exploatering av arbetskraft. Resultaten 

visar att denna brottsliga exploatering förekommer inom många branscher – särskilt 

jordbruket, byggbranschen, hotell och restaurang, hushållstjänster och 

tillverkningsindustrin – och att de skyldiga löper liten risk att åtalas eller tvingas 

kompensera sina offer. Situationen skadar inte bara de utsatta, utan undergräver också 

arbetsmarknaden mer allmänt. 

De utnyttjade arbetstagarna finns på många olika håll geografiskt och inom olika delar 

av ekonomin. Gemensamma nämnare är mycket låga löner (ibland under 1 euro i 

timmen) och arbetsdagar på 12 timmar eller mer, 6 och ibland 7 dagar i veckan. En 

viktig faktor som bidrar till att de skyldiga till dessa brott ofta går fria är att de utsatta 

sällan anmäler dem, antingen för att de förhindras att göra det eller för att de inte vill 

riskera att förlora sitt jobb.  

I rapporten lämnar FRA bland annat följande förslag för att förbättra situationen: 

 EU-länderna måste se till att det finns ett omfattande och effektivt system för 

arbetsplatsinspektioner och tillräckliga resurser för detta. 

 För att effektivisera utredningen av grov arbetskraftexploatering bör starka 

kopplingar etableras mellan polis, allmänna åklagare och tillsynsmyndigheter som 

yrkesinspektörer, stödtjänster och arbetsgivarorganisationer, även internationellt. 

 De utsattas tillgång till rättssystemet måste stärkas, till exempel genom bättre 

insatser för att göra dem medvetna om sina rättigheter, både före ankomsten till 

det EU-land de ska jobba i och på plats i landet. 

 De nationella myndigheterna måste skapa förtroende och förmedla att de kan ge 

säkerhet, trygghet och skydd för att uppmuntra arbetstagare som blivit 

utnyttjade att anmäla vad de varit med om, medan yrkesinspektörer och polis bör 

samarbeta för att se till att de kan identifiera denna grova exploatering när den 

förekommer. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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 Såväl privata företag som offentliga myndigheter uppmanas att vidta åtgärder för 

att motarbeta arbetskraftexploatering genom att försäkra sig om att de inte 

anlitar företag eller underleverantörer som exploaterar sina anställda. 

 Konsumenterna bör informeras om riskerna för att varor och tjänster kan vara ett 

resultat av grov exploatering av arbetskraft, exempelvis genom ett system med 

certifiering och märkning av produkter från företag som respekterar 

arbetstagares rättigheter.  

 

Hela rapporten finns i presspaketet 

Severe Labour Exploitation (grov exploatering av arbetskraft) 

Fler publikationer från FRA i relaterade ämnen hittar du via länkarna nedan: 

Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (report) 

Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (report) 

Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights 

challenges for the European Union and its Member States (report) 

Criminalisation of migrants in an irregular situation (paper) 

Legal entry channels to the EU (paper) 

 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu  

Tfn: +43 158030642 

 

Meddelande till redaktörerna: 

 Fältarbetet till rapporten utfördes i 21 EU-länder och undersökningen av den 

rättsliga och institutionella ramen för grov exploatering av arbetskraft omfattade 

alla 28 medlemsstater.  

 FRA genomförde sammanlagt 616 expertintervjuer med yrkesgrupper som är 

involverade inom området exploatering av arbetskraft, bland annat 

yrkesinspektörer, poliser, domare, företrädare för arbetstagare och arbetsgivare, 

nationella politiska experter och personal vid bemanningsföretag.  

 Inga brottsoffer intervjuades för denna rapport. FRA kommer dock inom kort att 

börja arbeta med ett uppföljningsprojekt där man intervjuar arbetstagare som 

exploaterats eller riskerar att bli exploaterade i EU.  

 FRA har i uppdrag att tillhandahålla evidensbaserad rådgivning till EU och 

nationella beslutsfattare, och att därigenom bidra till mer informerad och bättre 

målinriktad politik om grundläggande rättigheter. 

 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/severe-labour-exploitation-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/operationalising-legal-entry-channels-eu
mailto:media@fra.europa.eu

