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Boj proti trgovini z ljudmi v južni in jugovzhodni Aziji: 
potrebne so nove prioritete, pravijo revizorji EU 

Politika EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni in jugovzhodni Aziji bi morala biti bolj usklajena 
s potrebami v regiji, potreben pa je tudi nov sklop prioritet, je zapisalo Evropsko računsko 
sodišče v svojem novem poročilu. 

EU je na področju trgovine z ljudmi še posebej ranljiva, saj je privlačen cilj za žrtve iz različnih držav. 
Boj proti trgovini z ljudmi je sicer še vedno v pristojnosti držav članic, vendar se je tudi EU zavezala k 
izkoreninjenju tega problema in podpori državam članicam na tem področju.  

Revizorji so preverili uspešnost podpore EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni in jugovzhodni Aziji v 
obdobju 2009–2015, ki je skupaj znašala 31 milijonov EUR. Azija, ki je najbolj poseljena regija na svetu, 
je regija izvora velikega števila žrtev medregionalne trgovine z ljudmi.  

Revizorji so ugotovili, da okvir politike EU na področju trgovine z ljudmi sicer zagotavlja celovit pristop, 
a nekateri vidiki še niso docela razviti ali za ti regiji niso relevantni. Posebej koristni so dialogi o 
človekovih pravicah, druga orodja pa zajemajo tudi podporo regionalnim forumom. Vendar doslej še 
ni bilo sklenjeno nobeno novo partnerstvo med EU in katero koli državo južne in jugovzhodne Azije, 
namenjeno boju proti trgovini z ljudmi. 

„Trgovina z ljudmi je zelo donosen kriminal, huda kršitev človekovih pravic in grožnja svetovni 
varnosti,” je dejala Bettina Jakobsen, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo. 
„EU si mora zastaviti jasnejše prioritete o tem, kako in kje bo porabila razpoložljive vire, tako da bo 
stopnja njenih dejavnosti sorazmerna z njenimi finančnimi zavezami.” 

Večina preučenih projektov je prinesla nekatere pozitivne rezultate, vendar je bil problem njihova 
trajnost. Od leta 2009 se je boj proti trgovini z ljudmi v teh regijah na splošno izboljšal, čeprav so med 
državami velike razlike. Kljub temu je po mnenju revizorjev splošen razvoj težko povezati z rezultati, ki 
so bili doseženi z ukrepi EU. 

Sodišče je Evropski komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje izreklo več priporočil, na podlagi 
katerih naj bi spremenili strateški okvir za boj proti trgovini z ljudmi, da bi bil relevantnejši za južno in 
jugovzhodno Azijo, ter optimizirali učinek projektov: 
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• posodobita naj prioritete ob upoštevanju doslej doseženih rezultatov ter razširjenosti 
trgovine z ljudmi v posameznih državah/regijah, 

• zagotovita naj, da je na voljo dovolj podatkov o dejavnostih za boj proti trgovini z ljudmi, ki se 
podpirajo, in da so ti podatki primerljivi, 

• določita naj jasne cilje in ciljne vrednosti, ki jih mogoče preoblikovati v podrobnejše 
operativne smernice, 

• ugotovita naj, kateri cilji se najbolje dosegajo s projekti ali z uporabo katerega od drugih 
instrumentov, 

• med izbirna merila naj vključita merila, ki bodo podpirala celovit pristop in možnost za 
doseganje interakcije in sinergij med projekti in drugimi orodji, 

• presodita naj, katera vrsta in kolikšen znesek nepovratnih sredstev je najustreznejši glede na 
uveljavljenost in zmogljivost civilne družbe v zadevni državi, 

• zagotovita naj, da bodo pričakovani rezultati realistični v smislu razpoložljivega časa, 
proračunskih sredstev in zmogljivosti partnerjev ter bolj poudarita pomembnost trajnosti. 

 

Pojasnila za urednike 

Trgovina z ljudmi vključuje novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb z 
uporabo sile, goljufijo ali prisilo za namene izkoriščanja. Večina žrtev je žensk in deklet. Najpogostejši 
vrsti izkoriščanja sta prisilno delo in spolno izkoriščanje, sledijo jima delo otrok, nedovoljen odvzem 
organov in prisilne poroke. 

Po podatkih Europola letni prihodki od trgovine z ljudmi presegajo 29 milijard EUR. Ker ni zanesljivih 
statističnih podatkov je težko opredeliti obseg trgovine z ljudmi, vendar se ocenjuje, da je 46 milijonov 
ljudi ujetih v sodobno suženjstvo. 

Z Lizbonsko pogodbo se je okrepila vloga Komisije pri usklajevanju in usmerjanju odziva EU na 
trgovino z ljudmi. Leta 2011 je bila sprejeta direktiva na področju boja proti trgovini z ljudmi, kmalu za 
tem pa oblikovana Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016. Strategija in 
številni drugi dokumenti politike, ki jo dopolnjujejo, določajo pristop EU k boju proti trgovini z ljudmi. 
Strategija za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje po letu 2016 še ni bila predstavljena. 

• Primeri projektov s slabo opredeljenimi cilji in kazalniki 

Projekt na Filipinih je obravnaval nasilje v družini in trgovino z ljudmi v revnih mestnih skupnostih. 
Splošna cilja projekta sta bila opredeljena kot prispevanje k vzpostavitvi okolja upravljanja, ki bi v 
središče pozornosti postavljalo človekove pravice, in okrepitev sposobnosti žensk za uveljavljanje 
njihovih pravic. To nista zadosti merljiva ali dovolj specifična cilja. 

Projekt v Indiji je vseboval kazalnik „zmanjšanje povprečnih stroškov emigracije za delavca”, vendar je 
bilo v trenutku predložitve projekta mogoče povprečne stroške emigracije oceniti samo okvirno, in 
sicer na podlagi študije, ki jo je leta 2008 opravila neka druga agencija, in na podlagi nezanesljivih 
dokazov. 
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• Primeri nezadostnega občutka lastništva / nezadostne zavezanosti 

Cilj projekta v Indoneziji je bil podpreti izvajanje nacionalnega načrta za boj proti trgovini z ljudmi. 
Zaradi pomanjkanja politične zavezanosti ni bilo predvidenih srečanj z visokimi vladnimi uradniki; 
namesto njih so bila organizirana srečanja z uradniki na lokalni ravni. 

Projekt v Bangladešu je bil namenjen obravnavanju migracij otrok s podeželja v mesta, vendar vlada 
računalniškega programa za registracijo otrok ni aktivirala pred zaključkom projekta. 

Posebno poročilo št. 9/2017 – Podpora EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni/jugovzhodni Aziji je na 
voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča eca.europa.eu v 23 jezikih EU. 
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