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Cīņa pret cilvēku tirdzniecību Dienvidāzijā un 
Dienvidaustrumāzijā: vajadzīgas jaunas prioritātes, uzskata 
ES revidenti. 

ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas politikai Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā vairāk 
jāatbilst šā reģiona vajadzībām un ir vajadzīgs jauns prioritāšu kopums, secināts jaunajā Eiropas 
Revīzijas palātas ziņojumā. 

ES ir īpaši neaizsargāta pret cilvēku tirdzniecību, jo tā ir pievilcīgs galamērķis, kur nonāk upuri no 
dažādām valstīm. Kaut gan par cīņu pret cilvēku tirdzniecību ir atbildīgas dalībvalstis, arī ES ir 
apņēmusies to izskaust un atbalsta dalībvalstis šajā jomā.  

Revidenti pārbaudīja, cik efektīvs bija ES atbalsts cīņā pret cilvēku tirdzniecību Dienvidāzijā un 
Dienvidaustrumāzijā laikposmā no 2009. līdz 2015. gadam, tā kopējais finansējums bija 
31 miljons EUR. Āzija – pasaules visapdzīvotākais reģions – ir nozīmīga starpreģionālās cilvēku 
tirdzniecības upuru izcelsmes vieta.  

Revidenti konstatēja, ka ES politikas satvars cīņai pret cilvēku tirdzniecību nodrošina visaptverošu 
pieeju, tomēr daži aspekti vēl nav pilnībā izstrādāti vai neattiecas uz konkrēto reģionu. Cilvēktiesību 
dialogi ir īpaši noderīgi, un citi instrumenti ietver atbalstu reģionāliem forumiem. Tomēr līdz šim starp 
ES un kādu no Dienvidāzijas un Dienvidaustrumāzijas valstīm nav izveidota neviena jauna partnerība, 
kas paredzēta cīņai pret cilvēku tirdzniecību. 

“Cilvēku tirdzniecība ir ļoti ienesīgs noziedzības veids, tā ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums un drošības 
apdraudējums pasaules mērogā,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle 
Bettina Jakobsen. “ES ir labāk jānosaka prioritātes, kā un kur tērēt pieejamos resursus, lai darbības 
līmenis atbilstu tās finanšu saistībām.” 

Lielākā daļa pārbaudīto projektu deva zināmus pozitīvus rezultātus, tomēr pastāvēja bažas par 
ilgtspēju. Kopš 2009. gada cīņa pret cilvēku tirdzniecību reģionos kopumā ir uzlabojusies, taču starp 
valstīm pastāv ievērojamas atšķirības. Tomēr revidenti uzskata, ka ir grūti sasaistīt kopējo attīstību ar 
rezultātiem, kuri sasniegti ar ES darbībām. 

Lai stratēģisko satvaru cilvēku tirdzniecības apkarošanai padarītu piemērotāku Dienvidāzijai un 
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Dienvidaustrumāzijai un optimizētu projektu ietekmi, revidenti sniedz Eiropas Komisijai un Eiropas 
Ārējās darbības dienestam vairākus ieteikumus. 

• Jāatjaunina prioritātes, ņemot vērā līdz šim sasniegtos rezultātus un cilvēku tirdzniecības 
izplatību atsevišķās valstīs/reģionos. 

• Jānodrošina, lai būtu pieejami pietiekami un salīdzināmi dati par atbalstītajām darbībām cīņā 
pret cilvēku tirdzniecību. 

• Jāsagatavo skaidri mērķi un uzdevumi, kurus var iestrādāt sīkāk izvērstos darbības 
norādījumos. 

• Jāapzina, kurus mērķus vislabāk sasniegt, izmantojot projektus vai citus instrumentus. 

• Jāiekļauj atlases kritēriji, kuri atbalsta visaptverošu pieeju un dod iespēju panākt mijiedarbību 
un sinerģiju starp projektiem un citiem instrumentiem. 

• Jānovērtē dotāciju veids un lielums, kas vislabāk atbilst valsts pilsoniskās sabiedrības 
stiprumam un spējai. 

• Jānodrošina, lai paredzamie rezultāti būtu reāli laika, budžeta un partneru spēju aspektā, 
liekot lielāku uzsvaru uz ilgtspēju. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Cilvēku tirdzniecība nozīmē ekspluatācijas nolūkos izdarītu cilvēku vervēšanu, pārvadāšanu, nodošanu, 
slēpšanu vai saņemšanu, izmantojot spēku, krāpšanu vai piespiešanu. Lielākā daļa cietušo ir sievietes 
un meitenes. Visizplatītākie ekspluatācijas veidi ir piespiedu darbs un seksuāla izmantošana, tai seko 
bērnu darbs, orgānu izņemšana un piespiedu laulības. 

Eiropols lēš, ka ieņēmumi no cilvēku tirdzniecības pārsniedz 29 miljardus EUR gadā. Kaut arī ticamu 
statistikas datu trūkuma dēļ ir grūti precīzi noteikt cilvēku tirdzniecības apmēru, uzskata, ka mūsdienu 
verdzības apstākļos ir nonākuši 46 miljoni cilvēku. 

Lisabonas līgums pastiprināja lomu, kas Eiropas Komisijai piešķirta, lai tā koordinētu un vadītu 
ES reakciju uz cilvēku tirdzniecību. Direktīvu pieņēma 2011. gadā un Stratēģiju cilvēku tirdzniecības 
izskaušanai 2012.–2016. gadā izdeva īsi pēc tam. Šo stratēģiju papildina vairāki citi politikas 
dokumenti, kuros ir izklāstīta ES pieeja cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas stratēģija laikposmam pēc 2016. gada vēl nav iesniegta. 

• Tādu projektu piemēri, kuros ir vāji definēti mērķi un rādītāji 

Kādā projektā Filipīnās bija risināti jautājumi par vardarbību ģimenē un cilvēku tirdzniecību nabadzīgās 
pilsētu kopienās. Tajā bija noteikti vispārējie mērķi “veicināt uz cilvēktiesībām orientētu pārvaldības 
vidi (..)” un “palielināt sieviešu spējas aizstāvēt savas tiesības”. Šie mērķi nav pietiekami izmērāmi vai 
konkrēti. 

Indijā kāds projekts ietvēra rādītāju “vidējo emigrācijas izmaksu samazinājums darba ņēmējam”. 
Tomēr priekšlikuma sagatavošanas laikā emigrācijas vidējās izmaksas varēja tikai aptuveni aplēst, 
balstoties uz citas aģentūras 2008. gadā veiktu pētījumu un uz neoficiāliem pierādījumiem. 
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• Nepietiekamas līdzatbildības/apņēmības piemēri 

Indonēzijā viena projekta mērķis bija atbalstīt valsts plāna īstenošanu cīņai pret cilvēku tirdzniecību. 
Paredzētās sanāksmes ar augsta līmeņa valdības ierēdņiem nenotika politiskas apņēmības trūkuma 
dēļ un bija jāaizstāj ar pašvaldību ierēdņu sanāksmēm. 

Kāda Bangladešā īstenota projekta mērķis bija risināt jautājumu, kas saistīts ar bērnu migrāciju no 
laukiem uz pilsētām. Tomēr valdība līdz projekta beigām neaktivizēja bērnu reģistrēšanas 
programmatūru. 

Īpašais ziņojums Nr. 9/2017 “ES atbalsts cīņai pret cilvēku tirdzniecību Dienvidāzijā un 
Dienvidaustrumāzijā” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu 23 ES valodās. 

 

UZMANĪBU! Publicēt ne agrāk kā otrdien, 2017. gada 20. jūnijā, plkst. 00.01! 

Īpašais ziņojums Nr. 9/2017 “ES atbalsts cīņai pret cilvēku tirdzniecību Dienvidāzijā un 
Dienvidaustrumāzijā” būs pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu 23 ES valodās otrdien, 
2017. gada 20. jūnijā, plkst. 00.01. 

 


