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Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fl-Asja t’Isfel u fix-
Xlokk tal-Asja: jenħtieġ li jiġu ddefiniti prijoritajiet ġodda, 
jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jenħtieġ li l-politika tal-UE għall-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fl-Asja t’Isfel u fix-Xlokk tal-Asja tkun aktar rilevanti għall-
ħtiġijiet tar-reġjun, u jenħtieġ li jiġi ddefinit sett ġdid ta’ prijoritajiet. 

L-UE tinsab partikolarment vulnerabbli għat-traffikar tal-bnedmin billi hija destinazzjoni attraenti għal 
vittmi minn firxa wiesgħa ta' pajjiżi. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin tibqa' r-
responsabbiltà tal-Istati Membri, l-UE hija impenjata hi wkoll li teqirdu u tappoġġa lill-Istati Membri 
f'dan ir-rigward.  

L-awdituri eżaminaw l-effettività tal-appoġġ mogħti mill-UE għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin 
fl-Asja t'Isfel u fix-Xlokk tal-Asja matul il-perjodu 2009-2015, b’finanzjament totali ta’ EUR 31 miljun. L-
Asja, ir-reġjun l-aktar ippopolat fid-dinja, hija reġjun sinifikanti ta’ oriġini għal vittmi ta’ traffikar 
transreġjonali.  

Huma sabu li filwaqt li l-qafas ta' politika tal-UE f’dak li jirrigwarda t-traffikar tal-bnedmin jipprevedi 
approċċ komprensiv, xi aspetti għadhom mhumiex żviluppati għalkollox jew mhumiex rilevanti għar-
reġjuni. Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem huma partikolarment utli, u għodod oħra jinkludu l-
appoġġ għal fora reġjonali. Iżda sa issa għadha ma nħolqot ebda sħubija ġdida, bejn l-UE u xi pajjiż fl-
Asja t'Isfel jew fix-Xlokk tal-Asja, li hija ddedikata għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. 

“It-traffikar tal-bnedmin huwa reat li jrendi qligħ kbir, huwa ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem u 
jirrappreżenta theddida għas-sigurtà globali,” qalet is-Sinjura Bettina Jakobsen, il-Membru tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “L-UE trid tipprijoritizza aħjar kif u fejn hija tonfoq 
ir-riżorsi disponibbli tagħha, sabiex il-livell ta’ attività jkun jikkorrispondi għall-impenji finanzjarji 
tagħha.” 

Il-biċċa l-kbira mill-proġetti eżaminati taw xi riżultati pożittivi, għalkemm is-sostenibbiltà kienet 
problema. Mill-2009 'l hawn, kien hemm titjib ġenerali fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-
reġjuni, għalkemm hemm differenzi sinifikanti bejn il-pajjiżi. Madankollu, l-awdituri jgħidu li huwa 
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diffiċli li tinstab konnessjoni bejn l-iżvilupp ġenerali u r-riżultati li nkisbu mill-azzjonijiet tal-UE. 

Sabiex tiżdied ir-rilevanza tal-qafas strateġiku kontra t-traffikar tal-bnedmin għall-Asja t'Isfel u x-Xlokk 
tal-Asja, u sabiex l-impatt tal-proġetti jkun ottimizzat, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni 
Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna: 

• jaġġornaw il-prijoritajiet, filwaqt li jieħdu kont tar-riżultati li nkisbu sa issa u l-firxa tat-traffikar 
f’pajjiżi/reġjuni individwali; 

• jiżguraw li jkun hemm data suffiċjenti u kumparabbli dwar l-attivitajiet appoġġati kontra t-
traffikar tal-bnedmin; 

• jiżviluppaw objettivi u miri ċari, li jistgħu jiġu kkonkretizzati fi gwida operazzjonali aktar 
iddettaljata; 

• jidentifikaw liema objettivi l-aħjar li jintlaħqu permezz ta’ proġetti jew permezz tal-użu ta’ 
għodod oħra; 

• jinkludu kriterji tal-għażla li jappoġġaw approċċ komprensiv u l-possibbiltà li jinkisbu 
interazzjoni u sinerġiji bejn il-proġetti u għodod oħra; 

• jivvalutaw it-tip u d-daqs tal-għotjiet li jikkorrispondu l-aktar mas-saħħa u l-kapaċità tas-
soċjetà ċivili fil-pajjiż; 

• jiżguraw li r-riżultati mistennija jkunu realistiċi f’termini ta’ żmien, baġit u kapaċità tas-sħab, 
b’enfasi akbar fuq is-sostenibbiltà. 

 

Noti lill-Edituri 

It-traffikar tal-bnedmin jinvolvi r-reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, il-kenn jew l-akkoljenza ta' 
persuni permezz tal-użu tal-forza, ta' frodi, jew ta' ġegħil għall-fini ta' sfruttament. Il-biċċa l-kbira mill-
vittmi huma nisa u bniet. Il-forom ta' sfruttament l-aktar prevalenti huma x-xogħol furzat u l-
isfruttament sesswali, segwiti mit-tħaddim tat-tfal, it-tneħħija tal-organi u ż-żwieġ furzat. 

L-Europol tistma li r-rikavat annwali mit-traffikar tal-bnedmin huwa aktar minn EUR 29 biljun. Filwaqt 
li n-nuqqas ta' statistika affidabbli jagħmilha diffiċli biex jiġi aċċertat il-kobor tat-traffikar tal-bnedmin, 
huwa stmat li 46 miljun persuna jinsabu maqbuda f'sitwazzjonijiet ta' skjavitù modern. 

It-Trattat ta’ Lisbona rrinforza r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fil-koordinazzjoni u l-orjentament tar-
rispons tal-UE għat-traffikar tal-bnedmin. Fl-2011 ġiet adottata Direttiva, u ftit wara nħarġet strateġija 
kontra t-traffikar tal-bnedmin għall-2012-2016. L-istrateġija hija kkomplementata minn għadd ta' 
dokumenti ta' politika oħra li jistipulaw l-approċċ tal-UE għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. 
Għadha ma ġietx ippreżentata strateġija kontra t-traffikar tal-bnedmin għal wara l-2016. 

• Eżempji ta’ proġetti b’definizzjonijiet dgħajfin tal-objettivi u l-indikaturi 

Proġett fil-Filippini indirizza l-problemi tal-vjolenza domestika u t-traffikar f'komunitajiet urbani fqar. 
Huwa iddefinixxa l-objettivi ġenerali tiegħu bħala li jikkontribwixxi għal ambjent ta' governanza li jkun 
iċċentrat fuq id-drittijiet tal-bniedem u li jżid il-kapaċitajiet tan-nisa li jasserixxu d-drittijiet tagħhom. 
Dawn l-objettivi la jistgħu jitkejlu b'mod suffiċjenti u lanqas ma huma speċifiċi biżżejjed. 
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Proġett fl-Indja kien jinkludi indikatur għat-tnaqqis fl-ispiża medja tal-emigrazzjoni għall-ħaddiem. 
Madankollu, fiż-żmien meta saret il-proposta l-ispiża medja tal-emigrazzjoni setgħet tiġi stmata b’mod 
ġenerali biss minn studju tal-2008 li twettaq minn aġenzija oħra, u minn evidenza aneddottali. 

• Eżempji ta' nuqqas ta' sjieda/impenn 

Proġett fl-Indoneżja kellu l-għan li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' pjan nazzjonali kontra t-traffikar. 
Ma sarux laqgħat ma' uffiċjali tal-gvern ta' livell għoli, kif kien previst, minħabba nuqqas ta' impenn 
politiku, u dawn kellhom jiġu ssostitwiti b'laqgħat ma' uffiċjali bbażati fil-komunità. 

Proġett fil-Bangladesh kellu l-għan li jindirizza l-migrazzjoni ta’ tfal minn żoni rurali għal żoni urbani. 
Madankollu, is-softwer għar-reġistrazzjoni tat-tfal ma ġiex attivat mill-gvern qabel tmiem il-proġett. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 9/2017: “Appoġġ mogħti mill-UE għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fl-
Asja t'Isfel/ix-Xlokk tal-Asja” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-
UE. 
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