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Borba protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj Aziji: 
revizori EU-a poručuju da je potrebno odrediti nove prioritete 

Politika EU-a za borbu protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj Aziji trebala bi biti 
relevantnija za potrebe u toj regiji te je potrebno odrediti nove prioritete, navodi se u novom 
izvješću Europskog revizorskog suda. 

Trgovina ljudima ozbiljan je problem za EU jer je EU odredište u koje dolaze žrtve iz velikog broja 
zemalja. Iako su za borbu protiv trgovine ljudima i dalje odgovorne države članice, i Europska unija 
predana je njezinu iskorjenjivanju te u tom pogledu pruža potporu državama članicama.  

Revizori su ispitali djelotvornost potpore EU-a borbi protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj Aziji 
u razdoblju 2009. – 2015., za koju je ukupno izdvojen 31 milijun eura. Azija je najmnogoljudnija regija 
na svijetu i jedno od područja iz kojeg dolazi velik dio žrtava međuregionalne trgovine ljudima.  

Revizori su utvrdili da unatoč tome što se okvirom politike EU-a za borbu protiv trgovine ljudima 
predviđa sveobuhvatan pristup, pojedini aspekti još nisu u potpunosti razrađeni ili nisu relevantni za 
predmetne regije. Dijalozi o ljudskim pravima vrlo su koristan alat, povrh kojega postoje i drugi alati 
kao što je potpora regionalnim forumima. Međutim, dosad nisu uspostavljena nikakva nova 
partnerstva za borbu protiv trgovine ljudima između EU-a i nijedne od zemalja južne i jugoistočne 
Azije. 

„Trgovina ljudima vrlo je unosna kriminalna djelatnost koja predstavlja teško kršenje ljudskih prava i 
prijetnju globalnoj sigurnosti”, izjavila je Bettina Jakobsen, članica Europskog revizorskog suda 
zadužena za ovo izvješće. „EU mora bolje odrediti prioritete u pogledu načina i područja ulaganja 
dostupnih resursa kako bi razina aktivnosti odgovarala preuzetim financijskim obvezama.” 

Većinom ispitanih projekata ostvareni su određeni pozitivni rezultati, ali je postojala zabrinutost u 
pogledu održivosti. Od 2009. došlo je do općenitog napretka u borbi protiv trgovine ljudima u 
predmetnim regijama, no postoje znatne razlike među različitim zemljama. Međutim, revizori navode 
da je cjelokupan razvoj situacije teško dovesti u vezu s rezultatima koji su ostvareni mjerama EU-a. 

Revizori su Europskoj komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje iznijeli niz preporuka kako bi 
strateški okvir za suzbijanje trgovine ljudima bio relevantniji za južnu i jugoistočnu Aziju te kako bi se 
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poboljšao učinak projekata, istaknuvši da je potrebno: 

• ažurirati prioritete, uzimajući pritom u obzir dosad ostvarene rezultate i raširenost trgovine 
ljudima u pojedinačnim zemljama/regijama 

• zajamčiti dostupnost dostatnih i usporedivih podataka o podržanim aktivnostima suzbijanja 
trgovine ljudima 

• razraditi jasne ciljeve i ciljne vrijednosti koji se mogu pretočiti u podrobnije operativne 
smjernice 

• utvrditi koji se ciljevi najbolje ispunjavaju s pomoću projekata, a koji s pomoću drugih alata 

• uključiti kriterije odabira kojima se podupire sveobuhvatan pristup te mogućnost ostvarivanja 
interakcije i sinergije između projekata i drugih alata 

• procijeniti vrstu i iznos bespovratnih sredstava koji najbolje odgovaraju snazi i kapacitetima 
civilnog društva u predmetnoj zemlji 

• zajamčiti da su očekivani rezultati realni u smislu vremena, proračuna i kapaciteta partnera, 
uz veći naglasak na održivosti. 

 

Napomene za urednike 

Trgovina ljudima obuhvaća vrbovanje, prijevoz, prevođenje, skrivanje ili primanje osoba uporabom 
sile, prijevare ili prisile u svrhu izrabljivanja. Većina su žrtava žene i djevojčice. Prisilni rad i seksualno 
iskorištavanje najčešće su vrste izrabljivanja ljudi, a slijede ih rad djece, odstranjivanje organa i prisilni 
brak. 

Europol procjenjuje da godišnji prihodi od trgovine ljudima prelaze 29 milijardi eura. Iako je zbog 
nedostatka pouzdanih statističkih podataka teško utvrditi stvarne razmjere trgovine ljudima, 
procjenjuje se da u modernom ropstvu živi 46 milijuna osoba. 

Na temelju Ugovora iz Lisabona Europska komisija dobila je veću ulogu u koordinaciji i usmjeravanju 
mjera EU-a za borbu protiv trgovine ljudima. 2011. godine donesena je Direktiva, a nedugo kasnije i 
Strategija za iskorjenjivanje trgovine ljudima za razdoblje 2012. – 2016. Tu strategiju nadopunjuje niz 
drugih dokumenata iz područja predmetne politike, kojima se utvrđuje pristup EU-a borbi protiv 
trgovine ljudima. Strategija za borbu protiv trgovine ljudima za razdoblje nakon 2016. još nije 
predstavljena. 

• Primjeri projekata u kojima je utvrđivanje ciljeva i pokazatelja bilo nezadovoljavajuće 

Jedan projekt na Filipinima bavio se pitanjima obiteljskog nasilja i trgovine ljudima u siromašnim 
urbanim zajednicama. Njegovi opći ciljevi glasili su: „doprinijeti sustavu vladavine usmjerenom na 
ljudska prava” i „povećati kapacitete žena u borbi za njihova prava”. Ti ciljevi nisu dovoljno mjerljivi ni 
određeni. 

Za jedan projekt u Indiji postojao je pokazatelj „smanjenje prosječnog troška emigracije radnika”. 
Međutim, u trenutku postavljanja tog pokazatelja prosječni trošak emigracije mogao se tek otprilike 
procijeniti na temelju studije koju je 2008. godine provela jedna druga agencija i na temelju 
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nepotvrđenih dokaza. 

• Primjeri nedovoljne razine preuzete odgovornosti / nedovoljnog angažmana 

Cilj jednog projekta u Indoneziji bio je podržati provedbu nacionalnog plana za suzbijanje trgovine 
ljudima. Zbog nedostatka političke volje sastanci s ključnim državnicima nisu se održali kako je bilo 
predviđeno pa ih se moralo zamijeniti sastancima s lokalnim dužnosnicima. 

Jedan projekt u Bangladešu bavio se migracijom djece iz ruralnih u urbana područja. Međutim, država 
do završetka projekta nije aktivirala softver za registraciju djece. 

Tematsko izvješće br. 9/2017 „Potpora EU-a borbi protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj Aziji” 
dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. 

 

NAPOMENA – nije za objavu prije utorka, 20. lipnja 2017. u 00.01 sati. 

Tematsko izvješće br. 9/2017 „Potpora EU-a borbi protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj 
Aziji” bit će dostupno na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a u 
utorak, 20. lipnja 2017. u 00.01 sati. 

 


