Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
Δικτύωση των εμπλεκόμενων στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων φορέων, με τους
οικονομικούς τομείς, συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
(NET-COMBAT-THB CHAIN)

Συνέδριο
Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου 2019
Ομιλήτρια: Δήμητρα Μαλανδράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΣΔ
Το παρόν εκπονήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής
Συνεργασίας. Το περιεχόμενο της παρουσίασης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να θεωρηθεί πως αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρακτικό Εγχειρίδιο καταπολέμησης της εμπορίας
ανθρώπων στους τομείς της οικονομίας
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει βασικές πληροφορίες και
κατευθυντήριες γραμμές προς τους φορείς της οικονομίας
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
Εργαλείο 1. Οδηγός αναφοράς – Οι επιπτώσεις της εμπορίας

ανθρώπων στους οικονομικούς τομείς και δυνατότητες
συμμετοχής του επιχειρηματικού χώρου στην προσπάθεια
αντιμετώπισης του φαινομένου
Εργαλείο 2. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης των υπαλλήλων σχετικά

με την εμπορία ανθρώπων, την καταναγκαστική εργασία
και την εργασιακή εκμετάλλευση
Εργαλείο 3. Κώδικας δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις και

το προσωπικό τους
Εργαλείο

4.

Διαδικασίες

δέουσας

επιχειρήσεις
Εργαλείο 5. Υπόδειγμα εκπαίδευσης

επιμέλειας

για

τις

Πρακτικό Εγχειρίδιο καταπολέμησης της εμπορίας
ανθρώπων στους τομείς της οικονομίας

Η συμμετοχή
επιχειρήσεων
στην προσπάθεια
καταπολέμησης
της εμπορίας
ανθρώπων
παραμένει
περιορισμένη.
Γιατί;

Εσφαλμένα οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι τα θέματα
αυτά αφορούν τις αρχές επιβολής του νόμου, τη
δικαιοσύνη ή και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Εσφαλμένα θεωρούν ότι δεν διατρέχουν κανένα
κίνδυνο να εμπλακούν σε περιστατικά εμπορίας
ανθρώπων,
εφόσον
αναπτύσσουν
τις
δραστηριότητές σύμφωνα με το νόμο και το
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

Εργαλείο 1. Οδηγός αναφοράς
Αιτίες που ενισχύουν τα περιστατικά εμπορίας ανθρώπων
Χώρες προέλευσης

Χώρες υποδοχής

Αυξανόμενη ανεργία

Ανταγωνισμός και πίεση για μείωση
κόστους παραγωγής

Κοινωνική αστάθεια

Πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι
αγορές

Προσδοκίες των ανθρώπων για μία
καλύτερη οικονομική ζωή σε ένα πιο
εύπορο κράτος

Εργαλείο 1. Οδηγός αναφοράς

Διαδικασίες που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα για
την επιλογή προμηθευτή

Παράγοντε
ς που
διευκολύνο
υν
περιστατικ
ά εμπορίας
ανθρώπων

Ο ρόλος των γραφείων ευρέσεως εργασίας.

Διαδίκτυο και τεχνολογίες επικοινωνίας.

Εργαλείο 1. Οδηγός αναφοράς
Προτάσεις αντιμετώπισης
•
•
•
•

Προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης
Δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού
Διαδίκτυο
Ενίσχυση της συνεργασίας του επιχειρηματικού χώρου με αρμόδιες
αρχές

Εργαλείο 2. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης υπαλλήλων

•
•
•

Η δομή του
εκπαιδευτικού
προγράμματος:

•
•
•
•

Συνάντηση ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών.
Λόγοι που είναι απαραίτητη αυτή η εκπαίδευση
Ορισμός του εγκλήματος της εμπορίας και διακίνησης
ανθρώπων.
Παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης
καταστάσεων εκμετάλλευσης.
Ενδείξεις που παραπέμπουν στην ύπαρξη καταστάσεων
εμπορίας ανθρώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης.
Μελέτη περίπτωσης
Τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να χειριστούν
και να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.

Εργαλείο 2. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης υπαλλήλων

Γιατί είναι
απαραίτητη
αυτή η
εκπαίδευση

•
•
•
•

Διαστρέβλωση του ανταγωνισμού
Εικόνα της εταιρείας
Νομικές συνέπειες
Ηθική Ευθύνη

Εργαλείο 2. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης υπαλλήλων
Παράγοντες που αυξάνουν
σημαντικά τον κίνδυνο
εκδήλωσης καταστάσεων
εκμετάλλευσης

Γενικοί Δείκτες που αφορούν
πιθανά θύματα

•

Δυσχερής οικονομική κατάσταση

•

Ασαφείς αλυσίδες υπεργολάβων

•

Ευάλωτοι κλάδοι της οικονομίας

•

Το άτομο εκδηλώνει άγχος, φόβο, υποτακτική στάση

•

Το θύμα επιτρέπει σε ένα τρίτο πρόσωπο να μιλήσει εκ
μέρους του

•

Το θύμα παρουσιάζει ενδείξεις σωματικής και/ή σεξουαλικής
κακοποίησης

•

Το θύμα φέρει ελάχιστα ή και καθόλου προσωπικά αντικείμενα

•

Το θύμα δεν έχει ελευθερία κινήσεων.

Εργαλείο 2. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης υπαλλήλων
• Μελέτη περίπτωσης
• Τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.
•
•
•
•
•

μπορούν

να

χειριστούν

και

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ορθά εργασιακά πρότυπα
Σεβασμός προς τους εξωτερικούς εργαζομένους
Κατάλληλη πληροφόρηση όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα
Εκπαίδευση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων
Υπεύθυνη επιλογή και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

να

Εργαλείο 3. Κώδικας δεοντολογίας για τις
επιχειρήσεις και το προσωπικό τους

•

Σκοπός του είναι:

•
•
•

Η διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν και εφαρμόζουν
διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων
εμπορίας ανθρώπων,
Η προστασία των επιχειρήσεων,
Η κατάλληλη ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων και των
συνεργατών,
Όλοι οι πελάτες, υπεργολάβοι και προμηθευτές που σχετίζονται με
την επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα
κώδικα δεοντολογίας.

Εργαλείο 4. Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας
Σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
διαιρείται πλέον σε πολλά στάδια, που συνδέονται ενίοτε με περίπλοκες και ασαφείς
σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδόν κάθε εταιρεία που εμπλέκεται σε μια πολυεθνική
αλυσίδα εφοδιασμού εκτίθεται στον κίνδυνο εμπλοκής της σε δίκτυα εμπορίας
ανθρώπων.
Είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να θεσπιστούν και
εφαρμοστούν αποτελεσματικές εταιρικές πολιτικές.
Τι είναι η δέουσα επιμέλεια;
Η δέουσα επιμέλεια συνιστά τη «διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις
για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση πραγματικών και
δυνητικών κινδύνων, προκειμένου να αποτρέπουν ή να μετριάζουν τις αρνητικές
επιπτώσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες της επιχειρήσεις ή τις αποφάσεις
εφοδιασμού τους.» - ΟΟΣΑ.

Εργαλείο 4. Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας
Οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τα μέτρα υποστήριξής τους θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν:
• Ενσωμάτωση των αρχών υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς στις πολιτικές και
στα συστήματα διαχείρισης,
• Προσδιορισμός των πραγματικών ή δυνητικών κινδύνων και επιπτώσεων, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, των αλυσίδων εφοδιασμού και των εξωτερικών
εταιρικών σχέσεων,
• Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση, πρόληψη ή περιορισμό των αρνητικών
επιπτώσεων,
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας,
• Γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης πραγματικών ή
δυνητικών κινδύνων,
• Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις
ΙΙ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ &
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

V.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΙΙΙ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
& ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΙV.
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τι μπορούν να κάνουν οι υπάλληλοι σε περίπτωση
υποψίας ενός περιστατικού εμπορίας ανθρώπων
• Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσετε άμεσα
ένα άτομο ύποπτο για trafficking
• Να αναφέρετε την υποψία σας άμεσα στον αρμόδιο φορέα
• Ακολουθήστε το εταιρικό πρωτόκολλο της επιχείρησής σας,
ενημερώνοντας τους τομείς διοίκησης και ασφάλειας.
• Καλέστε την εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της εμπορίας
ανθρώπων της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

