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Európai Számvevőszék: Az emberkereskedelem ellen Dél- és 
Délkelet-Ázsiában folytatott küzdelemben új prioritásokra 
van szükség 

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az emberkereskedelem ellen Dél- és Délkelet-
Ázsiában folytatott küzdelemre irányuló uniós politikának jobban figyelembe kell vennie a 
régió szükségleteit, és új prioritásokat kell meghatároznia. 

Az Európai Unió számára különösen jelentős az emberkereskedelem veszélye, mivel annak – számos 
különböző országból származó – áldozatai számára vonzó célpontot jelent az Unió. Noha az 
emberkereskedelem elleni küzdelem továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, az Unió is 
elkötelezte magát annak felszámolása mellett, és támogatja a tagállamokat ezen a téren.  

Számvevőink megvizsgálták az emberkereskedelem elleni küzdelemre Dél- és Délkelet-Ázsiában a 
2009–2015-ös időszakban nyújtott, összesen 31 millió euró értékű uniós támogatás eredményességét. 
Ázsiából, a világ legnépesebb térségéből származik a régiókon átnyúló emberkereskedelem 
áldozatainak jelentős része.  

Számvevőink megállapítása szerint az emberkereskedelem elleni küzdelem uniós politikai kerete 
átfogó megközelítést biztosít, bár néhány szempontból még nincsen teljesen kidolgozva, illetve egyes 
szempontjai ebben a térségben nem relevánsak. Különösen hasznos eszköz az emberi jogi párbeszéd, 
valamint többek között a regionális fórumok támogatása. Ám ami a partnerségeket illeti, mindeddig 
az emberkereskedelem elleni küzdelemnek szentelt egyetlen új partnerség sem született az Unió, 
illetve bármely dél- vagy délkelet-ázsiai ország között. 

„Az emberkereskedelem rendkívül jövedelmező bűncselekmény, az emberi jogok durva megsértése, és 
egyben globális biztonsági fenyegetés” – jelentette ki Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. „Ahhoz, hogy a tevékenység szintje megfeleljen a pénzügyi 
kötelezettségvállalásoknak, az Uniónak jobban kell rangsorolnia, hogy mire fordítja és hogyan költi el 
a rendelkezésre álló forrásokat.” 

A megvizsgált projektek nagy többsége néhány pozitív, bár kétes fenntarthatóságú eredménnyel járt. 
2009 óta ebben a térségben mindenütt javulás mutatkozott az emberkereskedelem elleni küzdelem 
terén, bár az egyes országok között jelentősek a különbségek. Számvevőink szerint azonban nehéz 
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összefüggést megállapítani az általában bekövetkezett előrehaladás, illetve az uniós fellépés által elért 
eredmények között. 

Számvevőink egy sor ajánlást tesznek annak érdekében, hogy az Európai Bizottság és az Európai 
Külügyi Szolgálat igazítsa jobban Dél- és Délkelet-Ázsia szükségleteihez az emberkereskedelemre 
vonatkozó stratégiai keretet és optimalizálja a projektek hatását: 

• aktualizálják a prioritásokat, figyelembe véve az eddig elért eredményeket és az 
emberkereskedelem elterjedtségének mértékét az egyes országokban/régiókban; 

•  biztosítsák, hogy elégséges és összevethető adat álljon rendelkezésre az 
emberkereskedelem elleni támogatott tevékenységekről; 

• dolgozzanak ki részletesebb operatív útmutatássá alakítható, egyértelmű célkitűzéseket 
és célértékeket; 

• azonosítsák, hogy mely célokat lehet a legjobban projektek segítségével elérni, melyeket 
valamely más eszköz révén; 

• alkalmazzanak olyan kiválasztási kritériumokat, amelyek támogatják az átfogó megközelítést 
és kedveznek a projektek és az egyéb eszközök közötti kölcsönhatásnak és szinergiáknak; 

• mérjék fel, hogy milyen fajtájú és nagyságú támogatások illenek a legjobban az adott ország 
civil társadalmának erejéhez és kapacitásához; 

• biztosítsák, hogy a várható eredmények az időben, valamint a költségvetést és a 
partnerek kapacitását tekintve reálisak legyenek, nagyobb hangsúlyt fektetve a 
fenntarthatóságra. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Emberkereskedelemnek minősül személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, 
átadása, rejtegetése vagy fogadása erőszakkal, csalással vagy egyéb kényszer alkalmazásával. Az 
emberkereskedelem legtöbb áldozata nő vagy lány. A kizsákmányolás legelterjedtebb fajtái a 
kényszermunka és a szexuális kizsákmányolás, majd a gyermekmunka, a szerveltávolítás és a 
kényszerházasság. 

Az Europol becslése szerint az emberkereskedelemből származó éves bevételek meghaladják a 
29 milliárd eurót. Bár megbízható statisztikák híján nehéz biztosat mondani az emberkereskedelem 
nagyságáról, becslés szerint 46 millió embert sújt a modern rabszolgatartás jelensége. 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével megerősödött az Európai Bizottságnak az 
emberkereskedelmet illetően az uniós válaszadás koordinálásában és irányításában betöltött szerepe. 
Ebben a témakörben 2011-ben irányelvet fogadtak el, majd nem sokkal később kibocsátották az 
emberkereskedelem elleni küzdelem 2012–2016-os stratégiáját. Ezt a stratégiát számos más 
szakpolitikai dokumentum is kiegészíti, amelyek meghatározzák az emberkereskedelem elleni 
küzdelem uniós megközelítését. A 2016 utáni időszakra nézve még nem került bemutatásra 
emberkereskedelem elleni stratégia. 
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• Projektek hiányosan meghatározott célkitűzésekkel és mutatókkal: két példa 

Egy Fülöp-szigeteki projekt a szegény városi közösségekben előforduló családon belüli erőszak és 
emberkereskedelem problémakörével foglalkozott. Átfogó célkitűzéseit így határozta meg: 
„közreműködni az emberijog-központú irányítási környezet kialakításában”, illetve „a nők jogkövetelő 
képességének növelésében”. Ezek a célkitűzések nem eléggé mérhetőek és nem is konkrétak. 

Egy indiai projektben szerepelt a „Munkavállalói kivándorlás átlagos költségének csökkenése” mutató; 
csakhogy a pályázat idején a kivándorlás átlagos költségére nézve csak egy másik ügynökség által 
végzett 2008-as kutatásból és meg nem erősített bizonyítékok alapján lehetett tág becslést adni. 

• A felelősségvállalás/elkötelezettség hiánya: két példa 

Egy indonéziai projekt célja egy emberkereskedelem elleni nemzeti szintű terv végrehajtásának 
támogatása volt. Politikai elkötelezettség hiányában a tervektől eltérően nem került sor találkozókra 
magas rangú kormánytisztviselőkkel, csak helyi szintű közösségek tisztviselőivel. 

Egy bangladesi projekt vidéki gyermekek városok felé történő migrációjával foglalkozott. A 
gyermekeket nyilvántartó szoftvert a hatóságok azonban a projekt befejezéséig nem aktiválták. 

„Az emberkereskedelem elleni küzdelemre nyújtott európai uniós támogatás Dél- és Délkelet-
Ázsiában” című, 9/2017. sz. különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

 

HÍRZÁRLAT: 2017. június 20-án, kedden 00:01 előtt nem közölhető. 

„Az emberkereskedelem elleni küzdelemre nyújtott európai uniós támogatás Dél- és Délkelet-
Ázsiában” című, 9/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 2017. június 20-án, kedden 00 óra 01 
perctől lesz elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu) 23 uniós nyelven. 

 


