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Walka z handlem ludźmi w Azji Południowej i Południowo-
Wschodniej wymaga nowego podejścia – twierdzą unijni 
kontrolerzy 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, unijna polityka 
w zakresie zwalczania handlu ludźmi w Azji Południowej powinna w większym stopniu 
odpowiadać potrzebom regionu, a jej priorytety muszą zostać określone na nowo. 

UE jako atrakcyjne miejsce przeznaczenia ofiar handlu ludźmi z wielu państw pozostaje szczególnie 
narażona na ten proceder. Chociaż zwalczanie handlu ludźmi pozostaje w kompetencji państw 
członkowskich, UE również dąży do wyeliminowania tego zjawiska i wspiera w tym względzie państwa 
członkowskie.  

Kontrolerzy przeanalizowali skuteczność unijnego wsparcia na rzecz walki z handlem ludźmi w Azji 
Południowej i Południowo-Wschodniej w latach 2009–2015, którego łączna kwota wyniosła 31 mln 
euro. Z Azji, która jest najbardziej ludnym regionem świata, pochodzi wiele ofiar międzyregionalnego 
handlu ludźmi.  

Kontrolerzy stwierdzili, że choć unijne ramy polityki odnoszące się do handlu ludźmi stanowią 
kompleksowe podejście, niektóre aspekty nie zostały jeszcze w pełni dopracowane lub nie odnoszą się 
konkretnie do wspomnianych regionów. Szczególnie użyteczny jest dialog dotyczący praw człowieka, 
a inne narzędzia obejmują wsparcie dla forów regionalnych. Jak dotąd UE nie zawarła jednak nowych 
partnerstw na rzecz walki z handlem ludźmi z żadnym z krajów Azji Południowej i Południowo-
Wschodniej. 

– Handel ludźmi stanowi wysokodochodową działalność przestępczą, rażący przykład łamania praw 
człowieka i zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego – powiedziała Bettina Jakobsen, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie – UE musi lepiej 
określić priorytety dotyczące tego, w jaki sposób i w jakich obszarach wydatkuje dostępne zasoby, tak 
by zakres działań odpowiadał zobowiązaniom finansowym. 

Większość zbadanych projektów przyniosła pewne pozytywne rezultaty, chociaż ich trwałość budziła 
obawy. Od 2009 r. skuteczność walki z handlem ludźmi we wspomnianych regionach ogólnie wzrosła, 
lecz pomiędzy poszczególnymi krajami występują znaczne różnice. Zdaniem kontrolerów trudno 
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jednak powiązać ogólne postępy z rezultatami osiągniętymi dzięki działaniom unijnym. 

Kontrolerzy przedstawiają szereg zaleceń dla Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych. Mają one na celu większe dostosowanie ogólnej strategii w zakresie handlu ludźmi do 
sytuacji w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz optymalizację oddziaływania projektów. 
Zalecenia te obejmują: 

• aktualizację priorytetów, uwzględniającą dotychczasowe rezultaty i wszechobecność zjawiska 
handlu ludźmi w poszczególnych krajach/regionach; 

• zapewnienie dostępności wystarczających i porównywalnych danych dotyczących 
wspieranych inicjatyw w zakresie zwalczania handlu ludźmi; 

• określenie przejrzystych celów i wartości docelowych, które będzie można przełożyć na 
bardziej szczegółowe wytyczne operacyjne; 

• określenie, które cele najlepiej realizować za pośrednictwem projektów, a które 
z wykorzystaniem innych narzędzi; 

• uwzględnienie kryteriów wyboru, które wspierają kompleksowe podejście oraz możliwość 
osiągnięcia interakcji i synergii między projektami i innymi narzędziami;  

• ocenę rodzaju i wielkości dotacji, które są najlepiej dopasowane do siły i zdolności 
społeczeństwa obywatelskiego w danym kraju; 

• zapewnienie, aby oczekiwane rezultaty były realistyczne pod względem czasu, budżetu 
i zdolności partnerów, z położeniem większego nacisku na ich trwałość. 

 

Informacje dla redaktorów 

Handel ludźmi obejmuje werbowanie, transport, przekazywanie, ukrywanie lub przyjmowanie osób 
z użyciem siły, oszustwa lub przymusu w celu wykorzystania. Większość ofiar stanowią kobiety 
i dziewczęta. Handel ludźmi przyjmuje najczęściej formę pracy przymusowej i wykorzystywania 
seksualnego. Może także obejmować pracę dzieci, usuwanie organów i przymusowe małżeństwa. 

Europol szacuje, że dochody czerpane z tego procederu przekraczają 29 mld euro rocznie. Chociaż 
z powodu braku wiarygodnych statystyk trudno jest ustalić skalę zjawiska, szacuje się, że w sytuacji 
współczesnego niewolnictwa znajduje się 46 mln osób. 

W Traktacie z Lizbony zwiększono rolę Komisji w koordynowaniu unijnych działań podejmowanych 
w odpowiedzi na handel ludźmi i kierowaniu tymi działaniami. W 2011 r. przyjęto dyrektywę, 
a niedługo potem wydano strategię na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016. 
Strategię tę uzupełniono szeregiem innych dokumentów dotyczących polityki, które określają 
podejście UE do zwalczania handlu ludźmi. Nie przedstawiono jeszcze analogicznej strategii na okres 
po 2016 r. 

• Przykłady projektów, w przypadku których cele i wskaźniki nie zostały precyzyjnie 
określone 

Projekt realizowany na Filipinach dotyczył problemów przemocy w rodzinie i handlu ludźmi w ubogich 
społecznościach miejskich. Określone w nim ogólne cele to „przyczynianie się do tworzenia warunków 
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sprawowania rządów nakierowanych na prawa człowieka […]” oraz „zwiększenie zdolności kobiet do 
dochodzenia swoich praw”. Cele te nie są w wystarczającym stopniu wymierne ani konkretne. 

Projekt realizowany w Indiach obejmował wskaźnik o nazwie „Spadek średniego kosztu emigracji dla 
pracownika”. W momencie składania wniosku średni koszt emigracji można było jednak oszacować 
jedynie orientacyjnie w oparciu o badanie z 2008 r. przeprowadzone przez inną agencję 
i o niepotwierdzone dane. 

• Przykłady braku poczucia odpowiedzialności / zaangażowania 

Projekt realizowany w Indonezji miał na celu wsparcie realizacji krajowego planu zwalczania handlu 
ludźmi. Przewidziane spotkania z urzędnikami rządowymi wysokiego szczebla nie odbyły się z powodu 
braku zaangażowania politycznego i musiały zostać zastąpione spotkaniami z urzędnikami lokalnymi. 

Projekt realizowany w Bangladeszu dotyczył problemu migracji dzieci z obszarów wiejskich do miast. 
Przed ukończeniem projektu rząd nie uruchomił jednak oprogramowania do rejestracji dzieci. 

Sprawozdanie specjalne nr 9/2017 pt. „Wsparcie unijne na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Azji 
Południowej i Południowo-Wschodniej” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

 

UWAGA – zakaz publikacji przed godz. 00.01 we wtorek, 20 czerwca 2017 r. 

Sprawozdanie specjalne nr 9/2017 pt. „Wsparcie unijne na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Azji 
Południowej i Południowo-Wschodniej” zostanie udostępnione na stronie internetowej 
Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE o godz. 00.01 we wtorek, 20 czerwca 2017 r. 

 


