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Boj proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní Asii: jsou 
potřeba nové priority, tvrdí auditoři EU 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora by měla politika EU pro boj proti obchodování 
s lidmi v jižní a jihovýchodní Asii více odpovídat potřebám regionu a také je zapotřebí stanovit 
nové priority. 

EU je obzvláště ohrožená obchodováním s lidmi, neboť je atraktivním cílovým místem pro oběti 
z mnoha různých zemí. Za boj proti obchodování s lidmi odpovídají členské státy, avšak také EU usiluje 
o jeho vymýcení a členské státy v této oblasti podporuje.  

Auditoři zkoumali účinnost podpory, kterou EU v jižní a jihovýchodní Asii poskytla na boj proti 
obchodování s lidmi v období 2009–2015 v celkové výši 31 milionů EUR. Asie je jako nelidnatější 
region významným regionem původu obětí nadregionálního obchodování s lidmi.  

Auditoři zjistili, že rámec politiky EU pro problematiku obchodování s lidmi sice zajišťuje komplexní 
přístup, ale některé aspekty ještě nejsou plně rozvinuty nebo nejsou pro dané regiony relevantní. 
Obzvláště užitečné jsou dialogy o lidských právech a mezi další nástroje patří podpora regionálních 
fór. Avšak žádné nové partnerství zaměřené na boj proti obchodování s lidmi nebylo dosud mezi EU a 
některou zemí jižní a jihovýchodní Asie vytvořeno. 

„Obchodování s lidmi je vysoce výnosná trestná činnost, hrubé porušení lidských práv a globální 
bezpečnostní hrozba,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu Bettina 
Jakobsenová. „EU musí lépe určovat, jak a kde vynaloží své dostupné zdroje, aby rozsah činností 
odpovídal jejím finančním závazkům.“ 

Většina prověřovaných projektů vytvořila určité pozitivní výsledky, ačkoli jejich udržitelnost byla 
problematická. Od roku 2009 se boj proti obchodování s lidmi v regionech celkově zlepšil, ačkoli mezi 
zeměmi jsou výrazné rozdíly. Auditoři nicméně konstatují, že se obtížně nalézá souvislost mezi 
celkovým vývojem a výsledky dosaženými díky opatřením EU. 

Auditoři předkládají Evropské komisi a Evropské službě pro vnější činnost řadu doporučení, jak zvýšit 
relevantnost strategického rámce pro boj proti obchodování s lidmi pro jižní a jihovýchodní Asii a 
optimalizovat dopad projektů: 
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• aktualizovat priority podle doposud dosažených výsledků a podle rozšíření obchodování 
s lidmi v jednotlivých zemích a regionech, 

• zajistit, aby byly k dispozici dostatečné a srovnatelné údaje o podporovaných činnostech 
v boji proti obchodování s lidmi, 

• stanovit jasné cíle a cílové hodnoty, které lze převést do podrobnějších operačních pokynů, 

• určit, jaké cíle se nejlépe prosazují pomocí projektů, nebo pomocí jiných nástrojů, 

• uplatnit výběrová kritéria, která podporují komplexní přístup a možnost dosáhnout 
interakce a synergických efektů mezi projekty a dalšími nástroji, 

• vyhodnotit druh a rozsah grantů, které nejlépe odpovídají síle a kapacitám občanské 
společností v dané zemi, 

• zajistit, aby předpokládané výsledky byly realistické s ohledem na čas, rozpočet a 
kapacitu partnerů s větším důrazem na udržitelnost. 

 

Poznámky pro redaktory 

Obchodováním s lidmi spočívá v najímání, převozu, převodu, ukrývání nebo příjmu osob za použití síly, 
podvodu nebo nátlaku za účelem vykořisťování. Většinou obětí jsou ženy a dívky. Nejrozšířenějšími 
druhy vykořisťování jsou nucená práce a pohlavní vykořisťování a dále dětská práce, odběr orgánů a 
nucené sňatky. 

Europol odhaduje, že roční výnosy z obchodování s lidmi přesahují 29 miliard EUR. Jelikož chybějí 
spolehlivé statistické údaje, rozsah obchodování s lidmi je obtížné stanovit. Odhaduje se však, že ve 
stavu novodobého otroctví žije 46 milionů osob. 

Úloha, kterou v koordinaci a řízení reakce EU na obchodování s lidmi hraje Evropská komise, byla 
posílena Lisabonskou smlouvou. V roce 2011 byla přijata směrnice a krátce nato byla vydána strategie 
proti obchodování s lidmi na období 2012–2016. Strategii doplňuje řada dalších strategických 
dokumentů, které vymezují přístup EU k boji proti obchodování s lidmi. Strategie proti obchodování 
s lidmi na období po roce 2016 dosud nebyla předložena. 

• Příklady projektů s nevyhovujícím vymezením cílů a ukazatelů 

Program na Filipínách řešil otázky domácího násilí a obchodování s lidmi v chudých městských 
komunitách. Celkovými cíli, které si program stanovil, bylo „přispět ke správnímu prostředí 
zaměřenému na lidská práva“ a „zvýšit schopnost žen dožadovat se svých práv“. Takové cíle ale nejsou 
dostatečně měřitelné ani specifické. 

Projekt v Indii obsahoval ukazatel „snížit průměrné náklady dělníka na emigraci“. Průměrné náklady 
na emigraci však bylo v době návrhu možno odhadnout jen přibližně na základě studie z roku 2008 
vypracované jinou agenturou a z neoficiálních informací. 

• Příklady nedostatečné vlastnické odpovědnosti nebo odhodlání 

Cílem projektu v Indonésii bylo podporovat národní plán boje proti obchodování s lidmi. Jednání 
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s vysokými vládními úředníky se kvůli nedostatečné politické vůli neuskutečnila, jak se plánovalo, a 
místo nich se konala jednání s úředníky na obecní úrovni. 

Projekt v Bangladéši byl zaměřen na dětskou migraci z venkovských oblastí do měst. Vláda však do 
konce projektu neaktivovala programové vybavení na registraci dětí. 

Zvláštní zpráva č. 9/2017: „Podpora EU na boj proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní Asii“ je 
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 

EMBARGO – ke zveřejnění nejdříve v úterý 20. června 2017 v 00:01 hod. 

Zvláštní zpráva č. 9/2017: „Podpora EU na boj proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní 
Asii“ bude k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU v úterý 
20. června 2017 v 00:01 hod. 

 


