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Kampen mot människohandel i Syd- och Sydostasien: nya 
prioriteringar behövs, säger EU:s revisorer 

EU:s politik för att bekämpa människohandel i Syd- och Sydostasien bör anpassas bättre till 
behoven i regionen, och det behövs nya prioriteringar, enligt en ny rapport från Europeiska 
revisionsrätten. 

EU är särskilt utsatt för människohandel eftersom offer från en lång rad länder gärna vill komma hit. 
Även om kampen mot människohandel fortfarande är medlemsstaternas ansvar har EU också åtagit 
sig att utrota den och stöder medlemsstaterna i deras arbete.  

Revisorerna undersökte hur ändamålsenligt EU:s stöd till kampen mot människohandel i Syd- och 
Sydostasien var under perioden 2009–2015, med en total finansiering på 31 miljoner euro. Många 
offer för regionöverskridande människohandel kommer från Asien, som är världens folkrikaste 
område.  

Revisorerna konstaterade att den politiska ramen för EU:s åtgärder mot människohandel omfattar en 
övergripande strategi, men några aspekter är ännu inte helt färdigutvecklade eller anpassade till 
regionerna. Människorättsdialoger är särskilt värdefulla, medan ett annat verktyg är stöd till regionala 
forum. Men hittills har inga nya särskilda partnerskap för att bekämpa människohandel ingåtts mellan 
EU och något av länderna i Syd- och Sydostasien. 

”Människohandel är ett mycket lönsamt brott, en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna och 
ett globalt säkerhetshot,” sade Bettina Jakobsen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”EU måste bättre prioritera hur och var de tillgängliga resurserna används, så 
att verksamhetens omfattning motsvarar de finansiella åtagandena.” 

Merparten av de granskade projekten ledde till en del positiva resultat, men hållbarheten var ett 
problem. Sedan 2009 har kampen mot människohandel i de berörda regionerna generellt sett 
förstärkts, även om skillnaderna är stora mellan olika länder. Revisorerna säger dock att det är svårt 
att koppla den generella utvecklingen till de resultat som har uppnåtts genom EU:s insatser. 

Revisorerna lämnar en rad rekommendationer till Europeiska kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten om att bättre anpassa strategin mot människohandel till förhållandena i Syd- och 
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Sydostasien och optimera projektens inverkan, bland annat följande: 

• Uppdatera prioriteringar, med beaktande av hittills uppnådda resultat och människohandelns 
utbredning i enskilda länder/regioner. 

• Se till att tillräckliga och jämförbara uppgifter om aktiviteter mot människohandel som 
har fått stöd finns tillgängliga. 

• Fastställ tydliga mål som kan översättas till mer detaljerad operativ vägledning. 

• Identifiera vilka mål som bäst uppnås genom projekt eller med hjälp av andra verktyg. 

• Använd urvalskriterier som stöder en övergripande strategi och möjliggör en växelverkan 
och synergieffekter mellan projekt och andra verktyg. 

• Bedöm vilken typ av och storlek på bidrag som bäst matchar styrkan och kapaciteten hos 
civilsamhället i landet. 

• Se till att de förväntade resultaten är realistiska med avseende på tid, budget och partnernas 
kapacitet, med större vikt lagd vid hållbarhet. 

 

Meddelande till redaktörer 

Människohandel innebär att personer rekryteras, transporteras, överförs, inhyses eller tas emot 
genom användning av våld, bedrägeri eller tvång, i syfte att utnyttjas. De flesta offer är kvinnor och 
flickor. De vanligaste formerna av utnyttjande är tvångsarbete och sexuellt utnyttjande, följda av 
barnarbete, avlägsnande av organ och tvångsäktenskap. 

Europol uppskattar de årliga inkomsterna från människohandel till över 29 miljarder euro. Även om 
det är svårt att ta reda på hur omfattande människohandeln är eftersom det saknas tillförlitlig statistik 
uppskattas 46 miljoner människor vara fångna i olika former av modernt slaveri. 

Lissabonfördraget stärkte kommissionens samordnande och ledande roll i EU:s insatser mot 
människohandel. Ett direktiv antogs 2011 och kort därefter en strategi mot människohandel för 2012–
2016. Strategin kompletteras med en rad andra policydokument som lägger fast EU:s strategi för att 
bekämpa människohandel. Någon strategi för tiden efter 2016 har ännu inte presenterats. 

• Exempel på projekt med bristfälliga definitioner av mål och indikatorer 

Ett projekt i Filippinerna gällde våld i nära relationer och människohandel i fattiga stadssamhällen. De 
övergripande målen var att ”bidra till en människorättscentrerad samhällsstyrning [...]” och ”öka 
kvinnors möjligheter att hävda sina rättigheter”. De målen är inte tillräckligt mätbara eller specifika. 

Ett projekt i Indien innehöll indikatorn ”minskning av den genomsnittliga utvandringskostnaden för 
arbetstagaren”. Men vid tidpunkten för förslaget kunde den genomsnittliga utvandringskostnaden 
endast uppskattas grovt med hjälp av en studie från 2008 som hade genomförts av ett annat organ 
och anekdotiska bevis. 

• Exempel på bristande egenansvar/engagemang 

Ett projekt i Indonesien syftade till att stödja genomförandet av en nationell plan mot 
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människohandel. Möten med högt uppsatta regeringstjänstemän ägde inte rum som planerat på 
grund av att politiskt engagemang saknades och måste ersättas med möten med lokala tjänstemän. 

Ett projekt i Bangladesh gällde barns migration från landsbygden till städer. Men programvaran för 
registrering av barn hade inte aktiverats av regeringen före projektets slut. 

Särskild rapport nr 9/2017 EU:s stöd till kampen mot människohandel i Syd- och Sydostasien finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 

OBS! Får inte offentliggöras före kl. 00.01 tisdagen den 20 juni 2017. 

Särskild rapport nr 9/2017 EU:s stöd till kampen mot människohandel i Syd- och Sydostasien 
kommer att finnas på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk tisdagen den 20 
juni 2017 kl. 00.01. 

 


