ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜEΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εμπορία ανθρώπων και
εργασιακή εκμετάλλευση
στην Ευρώπη

Τι Συμβαίνει Σήμερα
Ως καταναλωτές, καθημερινά ακούμε για την προέλευση των
προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Έχουμε μάθει ότι κάποιοι
υποφέρουν για την παραγωγή των πραγμάτων που αγοράζουμε,
τα οποία συχνά είναι προϊόντα εργασιακής εκμετάλλευσης και
εμπορίας ανθρώπων.
Μπορεί να πιστεύουμε ότι οι ακραίες μορφές εργασιακής
εκμετάλλευσης συμβαίνουν μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες
και όχι στην Ευρώπη. Δυστυχώς όμως η Ευρώπη απέχει πολύ
από το να μπορεί να θεωρηθεί ένα ασφαλές καταφύγιο για την
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Πώς το γνωρίζουμε
αυτό; Από Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις που
αντιμετωπίζουν σε μόνιμη βάση περιπτώσεις εμπορίας
ανθρώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης, από τις εκθέσεις
για την καταναγκαστική εργασία που εμφανίζονται κατά
περιόδους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις επίσημες
καταγραφές κάθε χώρας των αναγνωρισμένων θυμάτων
εμπορίας ανθρώπων. Το 2012, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας
υπολόγισε ότι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 880.000 άνθρωποι
είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας.
Αν αναγνωρίσουμε την ύπαρξη του προβλήματος μπορούμε να
αλλάξουμε την κατάσταση. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε
έναν πιο ανθρώπινο και δίκαιο τρόπο παραγωγής των αγαθών
μας. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση La Strada International, μαζί
με μη-κυβερνητικές οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καταπολέμησης της
εμπορίας ανθρώπων, επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν τους
Ευρωπαίους πολίτες, αναδεικνύοντας τί ακριβώς συμβαίνει
σήμερα στην Ευρώπη.

Η εμπορία ανθρώπων συμβαίνει όταν
κάποιος προσλαμβάνεται, εξαναγκάζεται
ή εξαπατάται να προσφέρει εργασία ή
υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωμα
να φύγει εάν αλλάξει γνώμη. Τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων αναγκάζονται να
εργαστούν σε επικίνδυνες συνθήκες
και βιώνουν εκφοβισμό και σωματική ή
ψυχολογική βία. Άτομα που έχουν υπάρξει
θύματα εμπορίας συχνά ζουν κάτω από
αξιοθρήνητες συνθήκες με περιορισμένη
ή και καθόλου ελευθερία. Σε πολλές
περιπτώσεις τους έχουν αφαιρεθεί τα
διαβατήρια τους και δεσμεύονται από
χρέη απέναντι στους διακινητές τους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και
ανακαλύψετε τί συμβαίνει στη χώρα σας.

www.usedineurope.com

Αναλαμβάνοντας Δράση
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών σε κάθε χώρα και των πολλών διαφορετικών μορφών εργασιακής
εκμετάλλευσης, δεν υπάρχει μια γρήγορη ή απλή λύση. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
απαιτεί κοινή δράση από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ιδιώτες μέσα στις κοινότητες όπου συμβαίνει.

Πώς ΕΣΥ μπορείς να βοηθήσεις για να αυξηθεί η ενημέρωση;
•

Μπορείς να μοιραστείς την ιστοσελίδα της καμπάνιας μας μέσω Facebook, LinkedIn ή twitter.

•

Μπορείς να μιλήσεις στους φίλους σου και στην οικογένεια σου σχετικά με την εργασιακή
εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σου χώρας.

•

Μπορείς να υποστηρίξεις εκστρατείες κατά εταιρειών που αποδεδειγμένα διαπράττουν παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•

Μπορείς να υποστηρίξεις καμπάνιες που πιέζουν τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με τις διεθνείς
υποχρεώσεις τους να εμποδίζουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από
τον επιχειρηματικό κόσμο.

•

Μπορείς να γίνεις πιο συνειδητοποιημένος καταναλωτής. Ρώτα για την προέλευση των προϊόντων,
ψάξε για πληροφορίες και ενδείξεις καταναγκαστικής εργασίας. Μην νομίζεις ότι επειδή ένα προϊόν
αναγράφει «made in Europe» δεν προήλθε από εκμετάλλευση.

•

Μπορείς να ελέγξεις το πώς προσλαμβάνονται οι άνθρωποι που προσφέρουν τις υπηρεσίες που εσύ
χρησιμοποιείς, για παράδειγμα ποια είναι η οικιακή σου βοηθό, ποια είναι η νταντά σου. Είναι τα δικαιώματα
τους σεβαστά; Λαμβάνει αξιοπρεπή αμοιβή και έχει την κατάλληλη εργασιακή προστασία;

•

Όταν πηγαίνεις στην δουλειά αναρωτήσου: Πώς εμπλέκεται η εταιρεία μου στην πρόληψη του προβλήματος;

Για να μάθεις περισσότερα σχετικά με το τί πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και
οι επιχειρήσεις επισκέψου την ιστοσελίδα: www.usedineurope.com
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Ανακαλύψετε τι συμβαίνει στη χώρα σας

www.usedineurope.com

Το «Χρησιμοποιημένοι στην Ευρώπη» είναι μία καμπάνια για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της εμπορίας
ανθρώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης στην Ευρώπη.
Αυτή η καμπάνια αποτελεί πρωτοβουλία της La Strada International και 28 Ευρωπαϊκών
Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων
•
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•
•
•
•
•

Αυστρία: LEFÖ - Beratung, Bildung und
Begleitung für Migrantinnen
Αζερμπαϊτζάν: NAHTAZ/ Network
Against Human Trafficking in Azerbaijan
Λευκορωσία: Gender Perspectives/
La Strada Belarus
Βέλγιο: Pag-Asa
Bουλγαρία: Animus Association/
La Strada Bulgaria
Βοσνία Ερζεγοβίνη: Novi Put
Κύπρος: KISA - Action for Equality,
Support, Antiracism
Τσεχία: La Strada Czech Republic
Δανία: HopeNow
Εσθονία: Living for Tomorrow
Φινλανδία: Pro-Tukipiste
Γαλλία: A.L.C - Accompagnement,
Lieux d'accueil, Carrefour Educatif
et Social
Γερμανία: KOK - German NGO
Network Against Trafficking in Human
Beings
Ελλάδα: KEPAD/
Human Rights Defence Centre
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Ιρλανδία: MRCI/ Migrant Rights Centre
Ireland
Ιταλία: On the Road onlus
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας: Open Gate/ La Strada
Macedonia
Μολδαβία: La Strada Moldova
Πολωνία: La Strada Poland
Πορτογαλία: APAV - Portuguese
Association for Victim Support
Ρουμανία: ADPARE
Σερβία: Astra - Anti-Trafficking Action
Ισπανία: Proyecto Esperanza
Ελβετία: FIZ - Fachstelle Frauenhandel
und Frauenmigration
Ολλανδία: CoMensha/ La Strada
Netherlands and Fairwork
Τουρκία: Human Resource
Development Foundation
Ουκρανία: La Strada Ukraine

Επικοινωνία
Για ερωτήσεις, στείλε μας e-mail στο
info@lastrasainternational.org.
Για να βρεις μια μη-κυβερνητική οργάνωση
κατά της εμπορίας ανθρώπων στην χώρα
σου, επισκέψου την ιστοσελίδα
www.usedineeurope.com ή επικοινώνησε
με τη La Strada International

Αυτή η καμπάνια συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα για την Πρόληψη
και Καταπολέμηση του Εγκλήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

