O co jde?
Jako spotřebitelé získáváme každým dnem více informací
o původu výrobků a zboží, které kupujeme. Už i víme, že
s výrobou věcí, které kupujeme, často souvisí mnoho
lidského utrpení spojeného s pracovním vykořisťováním
a obchodováním s lidmi.
Můžeme si říkat, že k nejhorším případům pracovního
vykořisťování dochází jen na jižní polovině planety, ale
ne v Evropě. Náš světadíl však bohužel není bezpečným
místem, hovoříme-li o ochraně lidských práv. Jak to víme?
Evropské nestátní neziskové organizace se setkávají s případy
obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování ve své
každodenní praxi, zprávy o nucené práci se v několika málo
případech objevují v médiích a státní instituce každoročně
registrují oficiálně identifikované obchodované osoby.
V roce 2012 odhadla Mezinárodní organizace práce, že
nucená práce se přímo týká 880 000 pracovníků a pracovnic
v Evropské unii.
Pokud si uvědomíme, co se kolem nás děje, můžeme začít
tuto realitu měnit. Můžeme využívat lidštější a férovější způsoby
výroby zboží. Proto La Strada International společně s nestátními
neziskovými organizacemi, bojujícími proti obchodování s lidmi,
po celé Evropě šíří povědomí o tématu tím, že upozorňuje na to,
co se děje kolem nás přímo zde v Evropě.

O obchodování s lidmi mluvíme,
když jsou lidé najímáni, nuceni či zlákáni
k práci nebo službám, které nemohou ze své
vlastní vůle opustit. Pracují v nebezpečných
pracovních podmínkách, čelí zastrašování,
fyzickému i psychickému zneužívání.
Obchodované osoby často bydlí ve velmi
špatných podmínkách a jejich pohyb je
kontrolován a omezován. V mnoha případech
jim jsou odebrány doklady či se nachází
v dluhové pasti.

USED IN
EUROPE

“Obchodování s lidmi
a pracovní vykořisťování
na našem kontinentě”

Navštivte naše webové stránky,
abyste zjistili, co se děje ve vaší zemi.
www.usedineurope.com

Kampaň zahajuje La Strada International společně s 28 evropskými nestátními neziskovými organizacemi,
které bojují proti obchodování s lidmi.
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Ázerbájdžán: NAHTAZ/ Network Against Human Trafficking in Azerbaijan
Bělorusko: Gender Perspectives/ La Strada Belarus
Belgie: Pag-Asa
Bosna a Hercegovina: Novi Put
Bulharsko: Animus Association/ La Strada Bulgaria
Česká republika: La Strada Česká republika
Dánsko: HopeNow
Estonsko: Living for Tomorrow
Finsko: Pro-Tukipiste
Francie: A.L.C - Accompagnement, Lieux d'accueil, Carrefour Educatif et Social
Irsko: MRCI/ Migrant Rights Centre Ireland
Itálie: On the Road onlus
Kypr: KISA - Action for Equality, Support, Antiracism
Makedonie: Open Gate/ La Strada Macedonia
Moldavsko: La Strada Moldova
Německo: KOK - German NGO Network Against Trafficking in Human Beings
Nizozemsko: CoMensha/ La Strada Netherlands and Fairwork
Polsko: La Strada Poland
Portugalsko: APAV - Portuguese Association for Victim Support
Rakousko: LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen
Rumunsko: ADPARE
Řecko: KEPAD - Human Rights Defense Centre
Srbsko: Astra - Anti-Trafficking Action
Španělsko: Proyecto Esperanza
Švýcarsko: FIZ - Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Turecko: Human Resource Development Foundation
Ukrajina: La Strada Ukraine

Kontakt
Pro více informací, nás kontaktujte
na e-mailu lastrada@strada.cz.
Pro více informací o obchodování
s lidmi ve vaší zemi navštivte
www.usedineurope.com
nebo kontaktujte La Stradu International.

Co můžete udělat
Jelikož obchodování s lidmi má mnoho podob a každá země má jiné podmínky, které problematiku
ovlivňují, neexistuje rychlé ani snadné řešení. Boj proti obchodování s lidmi vyžaduje společný
postup vlád, soukromých společností i jednotlivců.
Jak můžete pomoci vy se zvýšením povědomí?
• Můžete sdílet informace o naší kampani na Facebooku, LinkedInu či Twitteru.

Kampaň je spolufinancována
Programem pro prevenci kriminality
a boj proti ní Evropské unie.

•

Můžete říci svým přátelům a rodině o problematice pracovního vykořisťování a obchodování s lidmi, ke kterému
dochází v Evropě včetně České republiky.

•

Můžete podpořit kampaně, které jsou zaměřené na odvětví, ve kterých často dochází k obchodování s lidmi.

•

Můžete podpořit kampaně a aktivity, které vyvíjejí tlak na vlády, aby splnily své mezinárodní závazky k prevenci
porušování lidských práv v soukromém sektoru.

•

Můžete se stát spotřebitelem, který si je vědomý porušování lidských práv. Můžete se ptát na původ výrobků,
sledovat informace o obchodování s lidmi a o nucené či vykořisťující práci. Není pravdou, že pokud je na zboží
napsáno “vyrobeno v Evropě”, nedošlo při jeho výrobě k pracovnímu vykořisťování.

•

Můžete sledovat, za jakých podmínek pracují lidé, jejichž služby využíváte. Například kdo uklízí váš dům?
Kdo hlídá vaše děti? Jsou jeho či její práva respektována? Dostává odpovídající mzdu a má dostatečnou pracovní ochranu?

•

Když jdete do práce, zeptejte se sami sebe: „Je firma, ve které pracuji, zapojena do prevence obchodování s lidmi?”.

Pro více informací o tom, co by vlády a firmy měly dělat pro snížení počtu
obchodovaných a vykořisťovaných osob, navštivte
www.usedineurope.com
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Used in Europe je kampaní pro zvýšení povědomí
o obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování v Evropě.
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a pracovní vykořisťování
na našem kontinentě”

Sběrači ovoce
mnohokrát vykořisťováni

Stavební dělníci trpěli
kvůli Olympijským hrám

Obchodovaní pracovníci
utekli z oděvní továrny
Vykořisťování
na houbových farmách

Pracovní zneužívání
na chřestových polích

Obchodováni
pro tabákový průmysl

Stovky vykořisťovány
na stavbách
Nelidské podmínky
na rajčatových polích
Nízká mzda a násilí
v zemědělství
Sběrači jahod zastřeleni
na jahodových polích

Co se děje ve vaší zemi?
Zjistěte více na
www.usedineurope.com

