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De bestrijding van mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-Azië: 
nieuwe prioriteiten nodig, aldus EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moet het EU-beleid voor de strijd 
tegen mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-Azië beter worden afgestemd op de behoeften van 
de regio en van een nieuwe reeks prioriteiten worden voorzien. 

De EU is bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel, omdat ze voor slachtoffers uit een groot aantal 
landen een aantrekkelijke bestemming is. Hoewel de strijd tegen mensenhandel de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten blijft, is de EU ook vastbesloten om dit fenomeen een halt toe 
te roepen en zij ondersteunt de lidstaten op dit gebied.  

De controleurs onderzochten de doeltreffendheid van EU-steun voor de strijd tegen mensenhandel in 
Zuid- en Zuidoost-Azië in de periode 2009-2015, waaraan in totaal 31 miljoen euro is besteed. Azië, ’s 
werelds dichtstbevolkte regio, is een belangrijke regio van herkomst van slachtoffers van 
transregionale mensenhandel.  

Zij hebben geconstateerd dat het EU-beleidskader voor mensenhandel in een alomvattende aanpak 
voorziet, maar dat sommige aspecten nog niet volledig zijn ontwikkeld, of niet relevant zijn voor deze 
regio’s. De mensenrechtendialoog is bijzonder nuttig, en andere instrumenten omvatten de 
ondersteuning van regionale fora. Tot dusver is er voor de strijd tegenmensenhandel echter nog geen 
specifiek partnerschap gesloten tussen de EU en een van de landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. 

“Mensenhandel is een zeer winstgevend misdrijf, een grove schending van de mensenrechten en een 
bedreiging voor de mondiale veiligheid”, aldus Bettina Jakobsen, het voor dit verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “De EU moet duidelijker bepalen wat haar 
prioriteiten zijn en hoe en waar zij haar beschikbare middelen wil inzetten, zodat de hoeveelheid 
activiteiten en haar financiële verplichtingen in evenwicht zijn.” 

De meeste projecten hebben tot enige positieve resultaten geleid, hoewel de duurzaamheid ervan 
een punt van zorg was. Sinds 2009 is de strijd tegen mensenhandel in de betreffende regio’s over het 
algemeen versterkt, hoewel er grote verschillen bestaan tussen de landen. Volgens de controleurs is 
het moeilijk om de ontwikkeling in het algemeen aan de resultaten van specifieke EU-acties te 
koppelen. 
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De controleurs doen een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie en de Europese Dienst 
voor extern optreden om het strategisch kader voor mensenhandel relevanter te maken voor Zuid- en 
Zuidoost-Azië en om de impact van projecten te optimaliseren: 

• werk prioriteiten bij, houdt daarbij rekening met de tot dusver behaalde resultaten en de 
verbreiding van mensenhandel in individuele landen en regio’s; 

• zorg dat er voldoende en vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn over ondersteunde 
activiteiten ter bestrijding van mensenhandel; 

• ontwikkel duidelijke doelstellingen en streefdoelen die kunnen worden vertaald in meer 
gedetailleerde operationele richtsnoeren; 

• stel vast welke doelstellingen het best kunnen worden nagestreefd door middel van 
projecten, of andere instrumenten; 

• neem selectiecriteria op waarmee een geïntegreerde aanpak wordt ondersteund en 
interactie en synergieën tussen projecten en andere instrumenten kunnen worden bereikt; 

• beoordeel de aard en omvang van de subsidies die het best voldoen aan de kracht en 
capaciteit van het maatschappelijk middenveld van het land; 

• zorg ervoor dat de verwachte resultaten realistisch zijn uit een oogpunt van tijd, 
begroting en capaciteit van de partners, waarbij de nadruk op de duurzaamheid ervan ligt. 

 

Noot voor de redactie 

Bij mensenhandel worden personen, met het oog op exploitatie, door middel van geweld, dwang of 
fraude geronseld, vervoerd, overgebracht, ondergebracht of opgenomen. De meeste slachtoffers zijn 
vrouwen en meisjes. De vaakst voorkomende vormen van uitbuiting omvatten gedwongen arbeid en 
seksuele uitbuiting, gevolgd door kinderarbeid, het wegnemen van organen, en gedwongen 
huwelijken. 

Europol raamt de jaarlijkse opbrengsten van mensenhandel op meer dan 29 miljard euro. Hoewel de 
omvang van mensenhandel door een gebrek aan betrouwbare statistieken moeilijk kan worden 
vastgesteld, zitten naar schatting 46 miljoen mensen vast in een situatie van moderne slavernij. 

Het Verdrag van Lissabon versterkte de rol van de Europese Commissie bij de coördinatie en de 
sturing van de respons van de EU op mensenhandel. In 2011 werd een richtlijn vastgesteld, en kort 
daarop werd een strategie tegen mensenhandel voor de periode 2012-2016 bekendgemaakt. De 
strategie wordt aangevuld met een aantal andere beleidsdocumenten waarin de EU-aanpak ter 
bestrijding van mensenhandel wordt uiteengezet. Er is nog geen strategie tegen mensenhandel 
bekendgemaakt voor de periode na 2016. 

• Voorbeelden van projecten met slecht gedefinieerde doelstellingen en indicatoren 

Een project op de Filipijnen was gericht op huiselijk geweld en mensenhandel in arme stedelijke 
gemeenschappen. Daarvoor werden de algemene doelstellingen “bijdragen aan een op 
mensenrechten gericht bestuur” en “de capaciteiten van vrouwen om hun rechten te doen gelden, 
vergroten” vastgesteld. Deze doelstellingen zijn echter onvoldoende meetbaar of specifiek. 

Een project in India omvatte de indicator “daling van de gemiddelde kosten van emigratie voor de 
arbeidskracht”. Op het moment waarop het voorstel werd gedaan kon echter slechts een ruwe 
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schatting van deze gemiddelde emigratiekosten worden gemaakt, op basis van een studie uit 2008 die 
was uitgevoerd door een ander agentschap en op basis van anekdotische aanwijzingen. 

• Voorbeelden van een gebrek aan betrokkenheid/inzet 

Een project in Indonesië was erop gericht de uitvoering van het nationale plan voor de bestrijding van 
mensenhandel te ondersteunen. Vergaderingen met hoge overheidsfunctionarissen vonden niet 
plaats zoals gepland vanwege een gebrek aan politieke inzet, en in plaats daarvan moesten 
vergaderingen met lokale ambtenaren plaatsvinden. 

Een project in Bangladesh was erop gericht de migratie van kinderen van het platteland naar 
stedelijke gebieden aan te pakken. De regering had de software voor de registratie van kinderen 
echter niet geactiveerd vóór het einde van het project. 

Speciaal verslag nr. 9/2017: “EU-steun voor de strijd tegen mensenhandel in Zuid- en Zuidoost-Azië” is 
in 23 officiële EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
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