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Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και 
Νοτιοανατολική Ασία: αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός 
των προτεραιοτήτων, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πολιτική της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία πρέπει να 
προσαρμοστεί περισσότερο στις ανάγκες της περιφέρειας αυτής, ενώ απαιτείται να 
καθοριστούν νέες προτεραιότητες. 

Η ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη στην εμπορία ανθρώπων, καθώς αποτελεί ελκυστικό προορισμό για 
θύματα προερχόμενα από ευρύ φάσμα χωρών. Παρά το γεγονός ότι η καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει επίσης αναλάβει 
δέσμευση για την εξάλειψή της και υποστηρίζει τις σχετικές προσπάθειες των κρατών μελών.  

Οι ελεγκτές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία κατά την περίοδο 2009-2015, η οποία 
ανήλθε συνολικά σε 31 εκατομμύρια ευρώ. Η Ασία, η πολυπληθέστερη ήπειρος του πλανήτη, 
αποτελεί σημαντική περιφέρεια προέλευσης θυμάτων διαπεριφερειακής εμπορίας.  

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως, μολονότι το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων 
προβλέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ορισμένες πτυχές της δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί 
πλήρως ή δεν αφορούν τις συγκεκριμένες περιφέρειες. Οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, ενώ στα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνεται και η 
στήριξη προς περιφερειακά φόρουμ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της 
Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας δεν έχουν αναπτυχθεί νέες εταιρικές σχέσεις ειδικά για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 

«Η εμπορία ανθρώπων είναι μια ιδιαίτερα επικερδής εγκληματική δραστηριότητα, συνιστά 
κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποτελεί απειλή για την παγκόσμια 
ασφάλεια», δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αρμόδια για την έκθεση. «Η ΕΕ πρέπει να ιεραρχήσει καλύτερα τις προτεραιότητές της όσον αφορά 
τον τρόπο και τους τομείς χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων της, προκειμένου το επίπεδο 
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δραστηριοποίησής της να αντιστοιχεί στις οικονομικές δεσμεύσεις της.» 

Τα περισσότερα από τα έργα που εξετάστηκαν απέφεραν ορισμένα θετικά αποτελέσματα, παρά τις 
επιφυλάξεις ως προς τη βιωσιμότητά τους. Από το έτος 2009, η καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων στις συγκεκριμένες περιφέρειες έχει γενικά βελτιωθεί, αν και υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των χωρών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, είναι δύσκολο οι συνολικές 
εξελίξεις να συνδεθούν με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στις δράσεις της ΕΕ. 

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης, οι οποίες αποσκοπούν στην προσαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την 
εμπορία ανθρώπων στις ιδιαιτερότητες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας και τη βελτιστοποίηση 
του αντικτύπου των έργων: 

• να επικαιροποιήσουν τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα και την έκταση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων στις επιμέρους 
χώρες/περιφέρειες· 

• να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα επαρκών και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· 

• να διατυπώσουν σαφείς στόχους και τιμές-στόχο που να είναι δυνατό να μεταφραστούν 
σε λεπτομερέστερη επιχειρησιακή καθοδήγηση· 

• να εντοπίσουν τους στόχους που ενδείκνυται να επιδιώκονται μέσω έργων ή με τη 
χρήση άλλων εργαλείων· 

• να θεσπίσουν κριτήρια επιλογής τα οποία να υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και τη δυνατότητα επίτευξης αλληλεπίδρασης και συνεργιών μεταξύ των έργων και 
των λοιπών εργαλείων· 

• να αξιολογήσουν το είδος και το ύψος της επιχορήγησης που ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις δυνατότητες και τις ικανότητες της κοινωνίας των πολιτών της χώρας· 

• να εξασφαλίσουν ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι ρεαλιστικά από την άποψη 
του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και της ικανότητας των εταίρων, με μεγαλύτερη 
έμφαση στη βιωσιμότητα. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η εμπορία ανθρώπων συνίσταται στην πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή 
προσώπων, με τη χρήση βίας ή με απάτη, παραπλάνηση ή εξαναγκασμό και με σκοπό την 
εκμετάλλευση. Πλήττει πρωτίστως γυναίκες και κορίτσια. Οι επικρατέστερες μορφές εκμετάλλευσης 
είναι η καταναγκαστική εργασία και η σεξουαλική εκμετάλλευση και ακολουθούν οι παιδική 
εργασία, η αφαίρεση οργάνων και ο αναγκαστικός γάμος. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπόλ, τα ετήσια έσοδα από την εμπορία ανθρώπων υπερβαίνουν 
τα 29 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων 
δυσχεραίνει την εξακρίβωση της έκτασης του φαινομένου, εκτιμάται ότι 46 εκατομμύρια άνθρωποι 
βρίσκονται παγιδευμένοι σε καταστάσεις σύγχρονης δουλείας. 
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον συντονισμό 
και την καθοδήγηση της αντίδρασης της ΕΕ στην εμπορία ανθρώπων. Το 2011 εγκρίθηκε σχετική 
οδηγία και λίγο αργότερα καταρτίστηκε στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
για την περίοδο 2012-2016, η οποία συμπληρώνεται από σειρά άλλων εγγράφων πολιτικής που 
καθορίζουν την προσέγγιση που εφαρμόζει η ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
μετά το 2016. 

• Παραδείγματα έργων με αδυναμίες στον ορισμό στόχων και δεικτών 

Ένα έργο στις Φιλιππίνες αφορούσε τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας και της εμπορίας 
ανθρώπων σε φτωχές αστικές κοινότητες. Ως γενικός στόχος του οριζόταν η συμβολή στη δημιουργία 
περιβάλλοντος διακυβέρνησης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ενίσχυση της ικανότητας 
των γυναικών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Πρόκειται για στόχους που δεν είναι αρκούντως 
μετρήσιμοι ή συγκεκριμένοι. 

Ένα έργο στην Ινδία περιελάμβανε τον δείκτη «μείωση του μέσου κόστους αποδημίας για τον 
εργαζόμενο». Ωστόσο, κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης, το μέσο κόστος της αποδημίας 
μπορούσε να εκτιμηθεί μόνο κατά προσέγγιση, βάσει μελέτης που εκπόνησε το 2008 άλλος 
οργανισμός και βάσει ανεπίσημων στοιχείων. 

• Παραδείγματα απουσίας οικειοποίησης/δέσμευσης 

Ένα έργο στην Ινδονησία είχε στόχο τη στήριξη της υλοποίησης ενός εθνικού σχεδίου για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Συναντήσεις με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς 
αξιωματούχους δεν πραγματοποιήθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω έλλειψης πολιτικής 
δέσμευσης, και χρειάστηκε να αντικατασταθούν από συνεδριάσεις με υπαλλήλους σε επίπεδο 
κοινότητας. 

Ένα έργο στο Μπανγκλαντές αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η 
μετανάστευση παιδιών από αγροτικές προς αστικές περιοχές. Ωστόσο, έως τη λήξη του έργου, η 
κυβέρνηση δεν ενεργοποίησε το λογισμικό για την καταγραφή των παιδιών. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 9/2017, με τίτλο «Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - Να μην δημοσιευθεί πριν από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και 
ώρα 00.01 π.μ. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 9/2017, με τίτλο «Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία», θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 00.01 π.μ. 

 


