
What’s going on in your country? 
Find out on www.usedineurope.com



To find out more about what governments and businesses should be doing, visit 
www.usedineurope.com 

Το UsedinEuropeείναι μια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το θέμα της εμπορίας ανθρώπων και την 
εκμετάλλευση της εργασίας στην Ευρώπη. 

Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε από τη LaStrada International μαζί με 28 ευρωπαϊκές ΜΚΟ κατά της 
εμπορίας ανθρώπων.
•	 Αυστρία: LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen
•	 Αζερμπαϊτζάν: NAHTAZ / Δίκτυο Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων στο Αζερμπαϊτζάν
•	 Λευκορωσία: Προοπτικές Φύλων / LaStradaΛευκορωσίας
•	 Βέλγιο: Pag-Asa
•	 Βουλγαρία: AnimusAssociation / LaStradaΒουλγαρίας
•	 Βοσνία-Ερζεγοβίνη: NoviPut
•	 Κύπρος: ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό
•	 Δημοκρατία της Τσεχίας: LaStrada Δημοκρατίας της Τσεχίας
•	 Δανία: HopeNow (Ελπίδα Τώρα)
•	 Εσθονία: Living for Tomorrow (Ζώντας Για Το Αύριο)
•	 Φινλανδία: Pro-Tukipiste
•	 Γαλλία: ALC - Accompagnement, Lieux d’accueil, Carrefour Educatif et Social
•	 Γερμανία: KOK - Γερμανικό ΜΚΟ Δίκτυο Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
•	 Ελλάδα: ΚΕ.Π.Α.Δ - Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
•	 Ιρλανδία: MRCI / Κέντρο Δικαιωμάτων των Μεταναστών Ιρλανδίας
•	 Ιταλία: ΜΚΟ Στο Δρόμο
•	 ΠΓΔΜ: Open Gate / La Strada FYROM
•	 Μολδαβία: La Strada Μολδαβίας
•	 Πολωνία: La Strada Πολωνίας
•	 Πορτογαλία: APAV - Πορτογαλική Ένωση Για Υποστήριξη Θυμάτων
•	 Ρουμανία: ADPARE
•	 Σερβία: Astra Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 
•	 Ισπανία: Proyecto Esperanza (Έργο Ελπίδας)
•	 Ελβετία: FIZ - Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
•	 Κάτω Χώρες: CoMensha / La Strada Ολλανδίας και Δίκαιη Εργασία 
•	 Τουρκία: Ίδρυμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
•	 Ουκρανία: La Strada Ουκρανίας

Επικοινωνία
Για ερωτήσεις, παρακαλούμε 
στείλτε μας e-mail στο  
info@lastradainternational.org. 
Για να βρείτε  ΜΚΟ που δρουν 
ενάντια στην εμπορία ανθρώπων 
στη χώρα σας, επισκεφθείτετην 
ιστοσελίδα www.usedineurope.
com ή επικοινωνήστε με τη 
LaStradaInternational. 

Η εκστρατεία αυτή 
συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση του Εγκλήματος

Τι συμβαίνει; 
Ως καταναλωτές, ακούμε όλο και περισσότερα κάθε μέρα σχετικά 
με την προέλευση των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Έχουμε 
μάθει ότιη παραγωγή των πραγμάτων που αγοράζουμε μπορεί 
να ενέχει πολλά βάσανα και πόνο που στην ουσία εκπηγάζουν 
από την εκμετάλλευση της εργασίας και την εμπορία ανθρώπων. 

Μπορεί να πιστεύουμε ότι η άγρια εκμετάλλευση στηνεργασία 
συμβαίνει μόνο σε άλλα μέρη του πλανήτη  και όχι στην 
Ευρώπη. Δυστυχώς, όμως, η ήπειρός μας κάθε άλλο παρά 
ασφαλές καταφύγιο είναι σε ό,τιαφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πώς το ξέρουμε αυτό; 
Ευρωπαϊκές ΜΚΟ ασχολούνται με υποθέσεις εμπορίας 
ανθρώπων και την εκμετάλλευση της εργασίας σε τακτική βάση, 
εκθέσεις καταναγκαστικής εργασίας εμφανίζονται σποραδικά 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάθε χρόνο εθνικές Αρχές 
καταγράφουν επίσημα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Το 
2012, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίαςεκτιμά ότι μόνο στην ΕΕ 
880.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε κατάσταση καταναγκαστικής 
εργασίας.

 Με την αναγνώριση της κατάστασης μπορούμε να αρχίσουμε 
να τηναλλάζουμε• μπορούμε να προχωρήσουμε προς ένα πιο 
ανθρώπινο και δίκαιο τρόπο παραγωγής των αγαθών μας. 
Ως εκ τούτου, η LaStradaInternational, μαζί με ΜΚΟ από όλη 
την Ευρώπη που αγωνίζονται κατά της εμπορίας ανθρώπων, 
έχουν ως στόχο να εντείνουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα, 
δείχνοντας τι συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε τι 
συμβαίνει στη χώρα σας.. www.usedineurope.com

Η εμπορία ανθρώπων συμβαίνει 
όταν άνθρωποι προσλαμβάνονται, 
εξαναγκάζονται ή εξαπατούνται 
σε εργασία ή παροχή υπηρεσιών 
και από όπου δεν είναι ελεύθεροι 
να ξεφύγουν. Οι άνθρωποι αυτοί 
εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας, στον εκφοβισμό, τη 
σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. 
Θύματα εμπορίας ανθρώπων συχνά 
ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες με 
περιορισμένη ή καθόλου ελευθερία. 
Σε πολλές περιπτώσεις, τα διαβατήριά 
τους κατακρατούνται και παραμένουν 
δέσμιοι υπέρογκων  χρεών για σκοπούς 
μετανάστευσης.

Αναλαμβάνοντας δράση
Λόγω τωνδιαφορετικών παραγόντωνσε κάθε χώρα και τις πολλές μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας, δεν 
υπάρχει γρήγορη ή απλή λύση. Η εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων απαιτεί συντονισμένη δράση από τις 
κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες στις χώρες και τις κοινότητες όπου υπάρχει.

Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε στην αύξηση της 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εμπορία ανθρώπων;

•	 Μπορείτε να μοιραστείτε το δικτυακό τόπο της εκστρατείας μας μέσω του Facebook, του LinkedIn 
και του Twitter.

•	 Μπορείτε να μιλήσετε στους φίλους και την οικογένειά σας  για την εκμετάλλευση στην εργασία 
και την εμπορία ανθρώπων που συμβαίνει στην Ευρώπη, περιλαμβανομένης και της δικής σας 
χώρας. 

•	 Μπορείτε να υποστηρίξετε εκστρατείες που στοχεύουν μάρκες προϊόντων από εταιρείες γνωστές  
για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•	 Μπορείτε να υποστηρίξετε εκστρατείες που ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις ώστε να 
συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για την αποτροπή παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον επιχειρηματικό κόσμο.

•	 Μπορείτε να γίνετε πιο συνειδητός καταναλωτής. Ρωτήστε για την προέλευση των προϊόντων, 
αναζητήστε πληροφορίες και σημάδια άδικης εργασίας. Μη νομίζετε ότι μόνο και μόνο επειδή σε 
ένα προϊόν αναφέρεται «made in Europe», καμία εκμετάλλευση δεν έχει συμβεί.

•	 Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι άνθρωποι προσλαμβάνονται για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, 
για παράδειγμα ποια/ποιος κάνει τις δουλειές του σπιτιού σας ή ποια/ποιος φροντίζει τα 
παιδιά σας. Είναι σεβαστά τα δικαιώματά της/του; Παίρνει αξιοπρεπή μισθό και έχει κατάλληλη 
εργασιακή προστασία;

•	 Όταν είστεστη δουλειά, ρωτήστε τον εαυτό σας: «Συμβάλλει η εταιρεία μου στην πρόληψη του 
προβλήματος; 


