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EU:n tarkastajat: Ihmiskaupan torjunnalle Etelä- ja Kaakkois-
Aasiassa on asetettava uudet ensisijaiset tavoitteet 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n Etelä- ja 
Kaakkois-Aasiassa harjoittamassa ihmiskaupan torjunnassa olisi otettava alueen tarpeet 
paremmin huomioon ja toimille olisi asetettava uudet ensisijaiset tavoitteet. 

EU on erityisen altis ihmiskaupalle, koska se on houkutteleva kohde, johon monista eri maista tulevat 
uhrit päätyvät. Ihmiskaupan torjunta kuuluu edelleen jäsenvaltioiden vastuulle, mutta myös EU on 
sitoutunut hävittämään sen ja tukee tältä osin jäsenvaltioita.  

Tarkastajat tutkivat ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa kaudella 2009–2015 osoitetun 
EU:n tuen vaikuttavuutta. Tuen kokonaismäärä oli 31 miljoonaa euroa. Aasia on maailman väkirikkain 
alue ja alueiden välisen ihmiskaupan uhrien merkittävä alkuperäalue.  

Tarkastajat havaitsivat, että ihmiskaupan torjuntaa koskevassa EU:n toimintapoliittisessa kehyksessä 
määritellään kattava lähestymistapa. Tosin kaikkia näkökohtia ei vielä ole kehitetty loppuun asti tai ne 
eivät ole alueen kannalta olennaisia. Erityisen hyödyllisiä välineitä ovat ihmisoikeusvuoropuhelut. 
Muita välineitä on mm. tuki alueellisille foorumeille. EU:n ja Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden välille ei 
kuitenkaan ole tähän mennessä luotu uusia ihmiskaupan torjuntaan tähtääviä kumppanuuksia. 

“Ihmiskauppa on varsin tuottava rikos, räikeä ihmisoikeusloukkaus ja maailmanlaajuinen 
turvallisuusuhka,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Bettina Jakobsen. “EU:n on priorisoitava paremmin, miten ja missä se käyttää saatavilla olevat 
resurssit, jotta toiminnan taso vastaa sen taloudellisia sitoumuksia.” 

Suurin osa tarkastetuista hankkeista tuotti joitakin myönteisiä tuloksia, mutta niiden kestävyys 
aiheutti huolta. Ihmiskaupan torjunta on kaiken kaikkiaan parantunut alueella vuodesta 2009 lähtien. 
Maiden välillä on tosin huomattavia eroja. Tarkastajat kuitenkin sanovat, että yleistä kehitystä on 
vaikea yhdistää EU:n toimilla saatuihin tuloksiin. 

Tarkastajat esittävät Euroopan komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle seuraavat suositukset, 
joiden avulla ihmiskaupan torjuntaa koskevasta strategisesta kehyksestä tulee Etelä- ja Kaakkois-
Aasian kannalta relevantimpi ja hankkeiden vaikutus optimoidaan: 
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• saatetaan ensisijaiset tavoitteet ajan tasalle, otetaan huomioon toistaiseksi aikaan saadut 
tulokset ja ihmiskaupan laajuus yksittäisissä maissa/yksittäisillä alueilla 

• varmistetaan, että käytettävissä on riittävä määrä vertailukelpoista tietoa tuetuista 
ihmiskaupan torjuntatoimista 

• asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitearvot, jotka voidaan muuntaa yksityiskohtaisemmiksi 
toimintaohjeiksi 

• yksilöidään, mitkä tavoitteet saavutetaan parhaiten hankkeiden avulla ja mitkä muiden 
välineiden avulla 

• otetaan mukaan valintaperusteet, jotka tukevat kattavaa lähestymistapaa ja luodaan 
mahdollisuus hankkeiden ja muiden välineiden väliseen vuoro- ja yhteisvaikutukseen 

• arvioidaan, mikä avustustyyppi ja minkäkokoinen avustus vastaa parhaiten maan 
kansalaisyhteiskunnan vahvuutta ja valmiuksia 

• varmistetaan, että odotettavissa olevat tulokset ovat realistisia ajoituksen, määrärahojen 
ja kumppanien valmiuksien suhteen ja painotetaan enemmän kestävyyttä. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Ihmiskauppaan liittyy ihmisten värväämistä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai 
vastaanottamista voimankäytön, petoksen tai pakottamisen avulla hyväksikäyttötarkoituksessa. 
Suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Yleisimmät hyväksikäytön muodot ovat pakkotyö ja 
seksuaalinen riisto sekä lapsityövoiman käyttö, elinten poistaminen ja pakkoavioliitot. 

Europolin arvion mukaan ihmiskaupan vuotuinen tuotto on yli 29 miljardia euroa. Käytettävissä ei ole 
luotettavia tilastoja, joten ihmiskaupan laajuutta on vaikea määrittää varmasti. Arvioiden mukaan 
kuitenkin 46 miljoonaa ihmistä joutuu elämään nykyajan orjuutta muistuttavassa tilanteessa. 

Lissabonin sopimuksella lujitettiin Euroopan komission roolia koordinoijana ja ohjaajana EU:n 
harjoittamassa ihmiskaupan torjunnassa. Vuonna 2011 annettiin direktiivi, ja pian sen jälkeen 
hyväksyttiin ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä strategia (2012–2016). Strategiaa on täydennetty 
useilla muilla toimintapoliittisilla asiakirjoilla, joissa vahvistetaan EU:n lähestymistapa ihmiskaupan 
torjuntaan. Vuoden 2016 jälkeistä ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävää strategiaa ei ole vielä 
esitetty. 

• Esimerkkejä hankkeista, joissa tavoitteet ja indikaattorit on määritelty heikosti 

Filippiineillä toteutetussa hankkeessa käsiteltiin perheväkivaltaa ja ihmiskauppaa köyhissä 
kaupunkiyhteisöissä. Hankkeen yleistavoitteiden mukaan pyrkimyksenä oli edistää ihmisoikeuksiin 
perustuvaa hallintoympäristöä ja lisätä naisten valmiuksia vaatia oikeuksiaan. Tällaiset tavoitteet eivät 
ole riittävän hyvin mitattavissa eivätkä täsmällisiä. 

Yksi Intiassa toteutetun hankkeen indikaattoreista oli maastamuutosta työntekijälle aiheutuvien 
keskimääräisten kustannusten vähentäminen. Ehdotusajankohtana maastamuuton keskimääräisistä 
kustannuksista oli kuitenkin mahdollista tehdä vain karkea arvio erään toisen viraston vuonna 2008 
tekemän selvityksen ja satunnaisen näytön perusteella. 
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• Esimerkkejä vastuunoton/sitoutumisen puutteesta 

Indonesiassa toteutetun hankkeen tarkoituksena oli tukea ihmiskaupan torjuntaa koskevan 
kansallisen suunnitelman täytäntöönpanoa. Kokouksia hallituksen korkean tason virkamiesten kanssa 
ei suunnitelmista huolimatta järjestetty, koska virkamiehet eivät olleet sitoutuneet hankkeeseen 
poliittisesti. Sen sijaan kokouksia pidettiin paikallisyhteisötason virkamiesten kanssa. 

Bangladeshissa toteutetulla hankkeella pyrittiin puuttumaan lasten muuttoon maalta kaupunkeihin. 
Hallitus ei kuitenkaan aktivoinut lasten rekisteröimiseen käytettävää ohjelmistoa ennen hankkeen 
päättymistä. 

Erityiskertomus nro 9/2017 ”EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa” on 
saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 

Saa julkaista AIKAISINTAAN tiistaina 20. kesäkuuta 2017 klo 00.01 

Erityiskertomus nro 9/2017 ”EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa” on 
saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä tiistaina 
20. kesäkuuta 2017 klo 00.01 alkaen. 

 


