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Inimkaubandusvastane võitlus Lõuna- ja Kagu-Aasias: 
audiitorite sõnul vajatakse uusi prioriteete 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt peaks ELi poliitika, mis käsitleb 
inimkaubandusvastast võitlust Lõuna- ja Kagu-Aasias, paremini selle piirkonna vajadustele 
vastama ning tuleb seada uued prioriteedid. 

EL on inimkaubanduse vallas eriti haavatav, kuna liit on atraktiivne sihtkoht paljudest riikidest pärit 
ohvritele. Kuigi inimkaubandusvastane võitlus on endiselt liikmesriikide ülesanne, on EL samuti võtnud 
kohustuse see välja juurida ja toetab liikmesriike selles valdkonnas.  

Audiitorid uurisid perioodil 2009–2015 inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna- ja Kagu-Aasias 
antavat ELi toetust, mille rahastamine ulatus 31 miljoni euroni. Maailma kõige suurema rahvaarvuga 
piirkond – Aasia – on piirkondadevahelise inimkaubanduse ohvrite oluline päritolupiirkond.  

Audiitorid leidsid, et kuigi ELi inimkaubandusvastase võitluse poliitikaraamistik sisaldab terviklikku 
lähenemisviisi, ei ole mõningaid aspekte veel täielikult välja töötatud või ei ole need kõnealuste 
piirkondade puhul asjakohased. Inimõigustealased dialoogid on eriti kasulikud ning muudeks 
vahenditeks on näiteks piirkondlike foorumite toetamine. Siiani ei ole aga uusi inimkaubandusvastase 
võitluse partnerlusi ELi ja ühegi Lõuna- ja Kagu-Aasia riigi vahel veel loodud. 

„Inimkaubandus on väga tulus kuritegelik tegevus, millega rikutakse jõhkralt inimõigusi ning mis 
kujutab endast ülemaailmset julgeolekuohtu,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja 
liige Bettina Jakobsen. „EL peaks paremini prioriseerima seda, kuidas ja kus olemasolevaid vahendeid 
kasutatakse, et kulutatud vahendite abil ka vastavas mahus inimkaubandusvastast tegevust ellu 
viiakse“. 

Enamiku kontrollitud projektidega saadi mõningaid positiivseid tulemusi, kuid probleemiks oli 
jätkusuutlikkus. Alates 2009. aastast on inimkaubandusvastane võitlus neis piirkondades üldiselt 
paranenud, kuigi riikide vahel on olulisi erinevusi. Audiitorite sõnul on üldist edasiminekut 
konkreetsete ELi meetmetega saavutatud tulemustega keeruline seostada. 

Audiitorid esitavad Euroopa Komisjonile ja Euroopa välisteenistusele mitmeid soovitusi selleks, et 
muuta inimkaubandusvastase võitluse strateegiline raamistik Lõuna- ja Kagu-Aasias asjakohasemaks 
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ning optimeerida projektide mõju: 

• ajakohastada prioriteedid, võttes aluseks siiani saavutatud tulemused ja inimkaubanduse 
ulatuslikkuse eri riikides/piirkondades; 

• tagada, et toetatavate inimkaubandusvastase võitluse tegevuste alased piisavad ja 
võrreldavad andmed oleksid kättesaadavad; 

• püstitada selged eesmärgid ja sihid, mille põhjal on võimalik luua üksikasjalikumad 
tegevussuunised; 

• määrata kindlaks, milliseid eesmärke on projektide või muude vahendite abil kõige 
paremini võimalik täita; 

• kasutada valikukriteeriume, mis toetavad terviklikku lähenemisviisi ja võimalust 
saavutada projektide ja muude vahendite vaheline sünergia; 

• hinnata, millised toetuse liigid ja summad vastavad teatavas riigis kõige paremini 
kodanikuühiskonna tugevusele ja suutlikkusele; 

• tagama, et oodatavad tulemused oleksid ajakava, eelarve ja partnerite suutlikkuse 
poolest realistlikud, asetades rohkem rõhku jätkusuutlikkusele; 

 

Toimetajatele 

Inimkaubandus hõlmab isikute värbamist, transportimist, üleviimist, majutamist või vastuvõtmist 
vägivalla või pettuse abil või muude sunnimeetodite kasutamist nende isikute ärakasutamise 
eesmärgil. Enamik ohvritest on naised ja tütarlapsed. Kõige levinumad ärakasutamise viisid on 
sunniviisiline töö ja seksuaalne ärakasutamine; neile järgnevad lapstööjõud, elundi eemaldamine ja 
sundabielu. 

Euroopa Politseiameti hinnangul on inimkaubandusest saadav iga-aastane tulu üle 29 miljardi euro. 
Ehkki usaldusväärse statistika puudumine muudab inimkaubanduse ulatuse määratlemise keeruliseks, 
on hinnanguliselt 46 miljonit inimest nüüdisaja orjanduse lõksus. 

Lissaboni leping tugevdas komisjoni rolli ELi reageeringu koordineerimisel ja juhtimisel. Aastal 2011 
võeti vastu inimkaubanduse temaatikat käsitlev direktiiv ja kohe pärast seda avaldati inimkaubanduse 
kaotamist käsitlev strateegia aastateks 2012–2016. Strateegiale on lisatud mitu poliitikadokumenti 
ning see kätkeb endas ELi inimkaubandusvastase võitluse lähenemisviisi. 2016. aastale järgneva 
perioodi inimkaubandusvastase võitluse strateegiat ei ole veel esitatud. 

• Näited puudulikult defineeritud eesmärkide ja näitajatega projektidest 

Ühe Filipiinidel ellu viidud projektiga käsitleti koduvägivalla ja vaeste linnapiirkondade 
inimkaubanduse probleeme. Projekti üldised eesmärgid olid järgmised: „aidata kaasa inimõigustele 
suunatud valitsemiskeskkonna loomisele [---]“ ning „suurendada naiste suutlikkust oma õigusi 
nõuda“. Need eesmärgid ei ole piisavalt mõõdetavad ega konkreetsed. 

Üks Indias elluviidud projekt sisaldas näitajat „töölise väljarände keskmise maksumuse vähenemine“. 
Taotluse esitamise ajal oli väljarände keskmist maksumust võimalik aga vaid üldiselt hinnata ühe teise 
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ameti poolt 2008. aastal tehtud uuringu või kontrollimata andmete põhjal. 

• Näited isevastutuse puudumisest / soovimatus kohustusi võtta 

Üks Indoneesias elluviidud projekt oli suunatud riikliku inimkaubandusvastase võitluse kava 
elluviimisele. Kõrgete valitsusametnikega kavandatud kohtumisi ei toimunud, kuna puudus poliitiline 
tahe, ning nende asemel korraldati kohtumisi kohalike ametnikega. 

Üks Bangladeshis elluviidud projekt oli suunatud laste rändele maapiirkondadest linnapiirkondadesse. 
Valitsus aktiveeris aga laste registreerimise tarkvara alles projekti lõpus. 

Eriaruanne nr 9/2017: „ELi toetus inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna-ja Kagu-Aasias“ on 
kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23 keeles. 

 

KEELD – mitte avaldada enne kella 00:01 teisipäeval, 20. juunil 2017. 

Eriaruanne nr 9/2017: „ELi toetus inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna-ja Kagu-Aasias“ 
avaldatakse Euroopa Kontrollioja veebisaidil (eca.europa.eu) teisipäeval, 20. juunil 2017 kell 
00:01 ELi 23 keeles. 

 


