
Што се случува? 
Како потрошувачи, се повеќе слушаме за потеклото на
производите кои ги користиме. Дознавме дека постои
голема неправда и злоупотреба при производството на
продуктите кои ги купуваме, како резултат на трудова
експлоатација и трговија со луѓе. 
Мислиме дека случаи на тешко трудово експлоатирање
можат да се сретнат само во земјите на т.н. глобален југ,
а секако не и во Европа. За жал, нашиот континент е сè
само не засолниште кога станува збор за заштитата на
трудовите права. Како сме сигурни дека ова тврдење е
точно? Многу европски НВОи редовно се сретнуваат со
случаи на трговија со луѓе и злоупотреба на труд, но и
медиумите повремено известуваат за случаи на присилна
работа, а националните власти регистрираат жртви на
трговија со луѓе. Во 2012, Меѓународната организација
на трудот (МОТ) процени дека околу 880 000 луѓе се
жртви на присилен труд и тоа само во Европа. 
Преку идентификација на ваквите состојби и потврдување
дека тие постојат, можеме да предизвикаме промена.
Можеме да придонесеме кон похуман и фер начин на
производство на продуктите. Токму затоа, меѓународната
мрежа Ла Страда, во соработка со европските НВОи кои
работат на сузбивање на трговијата со луѓе, има за цел да
ја поткрене свеста за постоењето на овој проблем на тој
начин што ќе алармира за случаи тука, во Европа. 

Посетете ја нашата интернет страница
www.usedineurope.com
за да се информирате што се случува во Вашата држава   

Трговија со луѓе подразбира регрутирање, 
присилување и измамување на работа или
услуги кои подоцна работникот не смее да
ги напушти.
Луѓето се изложени на работа во опасни услови,
како и на физичко и психичко насилство.
Тргуваните лица често пати живеат во ужасни
услови, под сите стандарди, лишени од слобода.
Во многу случаи, на работниците им се одземаат
пасошите а тие се врзани со работодавецот преку
долгови. 

Преземање иницијатива 
Како резултат на специфичните фактори во секоја земја одделно и поради многуте форми на
трудова експлоатација, не постои едноставно и брзо решение. 
Борбата против трговијата со луѓе подразбира здружено дејствување на сите влади и севкупното
стопанство, како и индивидуално дејствување во заедниците каде оваа појава е присутна. 

Што можете Вие да сторите за поткревање на свеста во општествово? 

*  Споделете ја интернет страницата на нашата кампања преку Facebook, LinkedIn или Twi�er. 

*  Зборувајте со семејството и пријателите за постоењето на трудова експлоатација и трговија
    со луѓе во Европа, вклучувајќи ја и Вашата држава. 

*  Поддржете ги кампањите за разоткривање на трговските марки (брендови) познати по кршење
    на човековите права. 

*  Поддржете кампањите кои вршат притисок врз владите за придржување кон меѓународните
    правила за превенција на кршење на човековите права во деловниот свет. 

*  Станете посовесен потрошувач на тој начин што ќе се распрашувате околу потеклото на
    производите, и ќе барате информации и знаци за незаконско работење.
    Не значи дека ако продуктот е произведен во Европа, дека со сигурност е произведен во
    законски околности.  

*  Проверете како се регрутирани луѓето чии услуги ги користите. На пример, кој Ви ја одржува
хигиената во домот, или кој Ви ги чува децата? Дали правата на овие работници се почитуваат?
Дали овие луѓе добиваат пристоен личен доход и дали имаат соодветна заштита на работното место?

*  Кога одите на работа, запрашајте се: дали мојата компанија е вклучена во превенцијата на овој проблем? 

Со цел да се информирате околу тоа што можат владата и стопанството да сторат,
посетете ја интернет страницата: 

Контакт: 
Доколку имате прашања, обратете се на:
info@lastradainterna�onal.org.
и lastrada@lastrada.org.mk
За да најдете НВО за превенција на трговија
со луѓе во Вашата земја, посетете ги следниве
интернет страници:  www.usedineurope.com 
или контактирајте ја меѓународната мрежа
Ла Страда. 

Оваа кампања е во заедничко спонзорство
со Програмата за спречување
и борбата против криминалот (ISEC).

USED IN EUROPE е кампања за поткревање на свеста
на народот за трговијата со луѓе и трудовата експлоатација ширум Европа. 

Оваа кампања е инцијатива на меѓународната мрежа Ла Страда заедно со
28 НВОи за превенција на трговијата со луѓе. 
Австрија: LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migran�nnen 
Азербејџан: NAHTAZ/ Network Against Human Trafficking in Azerbaijan 
Белгија: Pag-Asa 
Белорусија: Gender Perspec�ves/ La Strada Belarus 
Босна и Херцеговина: Novi Put 
Бугарија: Animus Associa�on/ La Strada Bulgaria 
Германија: KOK - German NGO Network Against Trafficking in Human Beings 
Грција: KEPAD - Human Rights Defense Centre 
Данска: HopeNow 
Естонија: Living for Tomorrow 
Ирска: MRCI/ Migrant Rights Centre Ireland 
Италија: On the Road onlus 
Кипар: KISA - Ac�on for Equality, Support, An�racism 
Македонија: Open Gate/ La Strada Macedonia 
Молдавија: La Strada Moldova 
Полска: La Strada Poland 
Португалија: APAV - Portuguese Associa�on for Vic�m Support 
Република Чешка: La Strada Czech Republic 
Романија: ADPARE 
Србија: Astra - An�-Trafficking Ac�on 
Турција: Human Resource Development Founda�on 
Украина: La Strada Ukraine
Финска: Pro-Tukipiste 
Франција: A.L.C - Accompagnement, Lieux d'accueil, Carrefour Educa�f et Social 
Холандија: CoMensha/ La Strada Netherlands and Fairwork 
Швајцарија: FIZ - Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigra�on 
Шпанија: Proyecto Esperanza 
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Берачи на јагоди
сурово експлоатирани 

Градежни работници страдаат
заради Олимпијадата 

Работници жртви на трговија со луѓе
бегаат од фабрика за текстил 

Експлоатација на фарма за
производство на печурки 

Злоупотреба работници
на полиња за производство
на аспарагус 

Трговија со  луѓе за потребите
на тутунската индустрија 

Стотици експлоатирани
работници на градежни објекти

Нечовечки услови за работа на 
полиња за производство на домати 

Нападнати берачи на јагоди
со огнено оружје 

Насилство и ниски плати на
работници на фарми 

Што се случува во Вашата земја?
Откријте на: 
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