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Bekæmpelse af menneskehandel i Syd- og Sydøstasien: Nye 
prioriteter er nødvendige, siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør EU's politik til bekæmpelse af 
menneskehandel i Syd- og Sydøstasien være mere relevant for regionens behov, og en ny 
række prioriteter er nødvendige. 

EU er særlig sårbart over for menneskehandel, da det er et attraktivt bestemmelsessted for ofre fra 
en lang række lande. Selv om det fortsat er medlemsstaternes ansvar at bekæmpe menneskehandel, 
er EU også fast besluttet på at udrydde den og støtter medlemsstaterne i den henseende. 

Revisorerne undersøgte effektiviteten af EU's støtte til bekæmpelse af menneskehandel i Syd- og 
Sydøstasien i perioden 2009-2015 med en samlet finansiering på 31 millioner euro. Asien er verdens 
mest befolkede region og en vigtig oprindelsesregion for ofre for transregional menneskehandel. 

De konstaterede, at EU's politikramme på området indeholder en omfattende strategi for 
bekæmpelse af menneskehandel, men at visse aspekter endnu ikke er færdigudviklede eller relevante 
for regionen. Menneskerettighedsdialoger er særligt nyttige, og blandt andre redskaber kan nævnes 
støtte til regionale fora. Men indtil videre er der ikke oprettet nye partnerskaber mellem EU og noget 
land i Syd-og Sydøstasien specielt med henblik på bekæmpelse af menneskehandel. 

"Menneskehandel er en højst indbringende forbrydelse, en grov krænkelse af menneskerettighederne 
og en global sikkerhedstrussel," siger Bettina Jakobsen, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen. "EU skal være bedre til at prioritere hvordan og hvor, det bruger sine 
ressourcer, således at aktivitetsniveauet svarer til dets finansielle forpligtelser." 

De fleste af de undersøgte projekter gav positive resultater, selv om bæredygtighed var et problem. 
Siden 2009 er bekæmpelsen af menneskehandel generelt blevet bedre i regionerne, selv om der er 
betydelige forskelle mellem landene. Revisorerne siger imidlertid, at det er vanskeligt at knytte den 
generelle udvikling sammen med de resultater, der er opnået takket være EU-indsatsen. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
med henblik på at gøre den strategiske ramme vedrørende menneskehandel mere relevant for Syd- 
og Sydøstasien og optimere projekternes virkning: 
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• at ajourføre prioriteterne under hensyntagen til de hidtil opnåede resultater og udbredelsen 
af menneskehandel i de enkelte lande/regioner 

• at sikre, at der er tilstrækkelige og sammenlignelige oplysninger til rådighed om de støttede 
aktiviteter til bekæmpelse af menneskehandel 

• at udarbejde klare målsætninger og mål, som kan omsættes til mere detaljerede 
operationelle retningslinjer 

• at identificere, hvilke målsætninger som bedst kan forfølges via projekter eller ved at 
anvende andre redskaber 

• at indarbejde udvælgelseskriterier, som støtter en samlet strategi og gør det muligt at opnå 
interaktion og synergi mellem projekter og andre redskaber 

• at vurdere, hvilken tilskudstype og -størrelse som passer bedst til civilsamfundets styrke og 
kapacitet i landet 

• at sikre, at de forventede resultater er realistiske for så vidt angår tid, budget og partnernes 
kapacitet. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Menneskehandel omfatter rekruttering, transport, overførelse, ydelse af husly til eller modtagelse af 
personer ved brug af magt, svig eller tvang med henblik på udnyttelse. De fleste ofre er kvinder og 
piger. De mest udbredte former for udnyttelse er tvangsarbejde og seksuel udnyttelse, efterfulgt af 
børnearbejde, fjernelse af organer og tvangsægteskab. 

Europol skønner, at det årlige overskud fra menneskehandel overstiger 29 milliarder euro. Manglen 
på pålidelige statistikker gør det vanskeligt at vurdere omfanget af menneskehandel, men det 
skønnes, at 46 millioner mennesker er fanget i en form for moderne slaveri. 

Lissabontraktaten styrkede Kommissionens rolle med hensyn til koordinering og styring af EU's indsats 
over for menneskehandel. Der blev vedtaget et direktiv i 2011, og kort efter blev der fremlagt en 
strategi vedrørende menneskehandel for 2012-2016. Strategien suppleres af en række andre politiske 
dokumenter, der tilsammen fastsætter EU's tilgang til bekæmpelse af menneskehandel. Der er endnu 
ikke fremlagt en strategi for bekæmpelse af menneskehandel for perioden efter 2016. 

• Eksempler på projekter med svage definitioner af mål og indikatorer 

Et projekt på Filippinerne behandlede spørgsmål vedrørende vold i hjemmet og menneskehandel i 
fattige bysamfund. Projektet fastsatte som overordnede mål følgende: at bidrage til et 
forvaltningsmiljø baseret på menneskerettigheder og at øge kvinders kapacitet til at kræve 
anerkendelse af deres rettigheder. Disse mål er hverken tilstrækkeligt målbare eller specifikke. 

En af indikatorerne for et projekt i Indien var at sikre lavere gennemsnitsomkostninger for 
arbejdstageren i forbindelse med emigration. På tidspunktet for forslaget kunne omkostningerne 
forbundet med emigration dog kun anslås skønsmæssigt på grundlag af en undersøgelse fra 2008 
foretaget af et andet agentur og af anekdotiske data. 
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• Eksempel på manglende ejerskab/engagement 

Et projekt i Indonesien havde til formål at støtte gennemførelsen af en national plan for bekæmpelse 
af menneskehandel. Der blev ikke som forventet afholdt møder med højtstående statslige 
embedsmænd som følge af manglende politisk engagement, og der måtte i stedet afholdes møder 
med lokale embedsmænd. 

Et projekt i Bangladesh skulle behandle migration af børn fra landområder til byområder. Regeringen 
aktiverede imidlertid ikke softwaret til registrering af børn før projektets afslutning. 

Særberetning nr. 9/2017: "EU's støtte til bekæmpelse af menneskehandel i Syd- og Sydøstasien" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

Må ikke offentliggøres før kl. 00.01 tirsdag den 20. juni 2017 

Særberetning nr. 9/2017: "EU's støtte til bekæmpelse af menneskehandel i Syd- og Sydøstasien" vil 
foreligge på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog kl. 00.01 tirsdag den 
30. juni 2017. 

 


