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Αναθεώρηζη ηων κοινωνικών πρακηικών ελέγτοσ για ηην καηαπολέμηζη ηης
εκμεηαλλεσηικής διαμεζολάβηζης ζηη Νόηια Εσρώπη
Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe
Τν πξόγξακκα απηό, κε δηάξθεηα 18 κήλεο, έρεη σο ζηόρν λα ζπκβάιεη ζηελ πξόιεςε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ, θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη παξαπνκπή ησλ ζπκάησλ θαηαπνιεκώληαο ηηο
εθκεηαιιεπηηθέο πξαθηηθέο δηακεζνιάβεζεο κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ. Τν πξόγξακκα
βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ν θνηλσληθόο έιεγρνο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ησλ
πξνζπαζεηώλ όρη κόλν θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ κε ζθνπό ηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε,
αιιά θαη έλαληη ιηγόηεξν δηεξεπλεκέλσλ κνξθώλ αλζξώπηλεο εκπνξίαο όπσο γηα ηνπο ζθνπνύο
ησλ εμαλαγθαζηηθώλ γάκσλ θαη ησλ δηαθξαηηθώλ πηνζεζηώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξόγξακκα επηδηώθεη:
- Να επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλόηεηα γηα ην ξόιν ησλ εθκεηαιιεπηηθώλ πξαθηηθώλ
δηακεζνιάβεζεο ζηελ εκπνξία αλζξώπσλ
- Να παξνπζηάζεη κηα ζαθή εηθόλα ησλ εθκεηαιιεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηακεζνιάβεζεο πνπ
αθνξνύλ επξσπατθνύο θνξείο βάζεη κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο
πξνβιεκαηηθνύο ηνκείο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε θνηλσληθό έιεγρν, θαζώο θαη
ξπζκηζηηθή δξάζε
- Να εληνπίζεη θαη λα παγηώζεη θαιέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ ζηελ ΕΕ
- Να ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ θνηλσληθώλ ειεγθηώλ πξνζθέξνληάο ηνπο πξαθηηθά
εξγαιεία θαη ηελ απαηηνύκελε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε
- Να ζηεξίμεη νξγαλώζεηο πνπ δξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ κέζσ
ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ θαη λα αλαπηύμεη πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα σο
κέζν ελίζρπζεο ηεο ζπιινγηθήο θνηλσληθήο επζύλεο
Βάζεη ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζηόρσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξαρζνύλ ηα
αθόινπζα:
- Μηα δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ εθκεηαιιεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηακεζνιάβεζεο πνπ αθνξνύλ
επξσπατθνύο θνξείο
- Μηα κειέηε ηεο ηξέρνπζαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο ειέγρνπ ζηελ ΕΕ θαη κηα ζπιινγή ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθώλ
- Έλα Εγρεηξίδην Κνηλσληθνύ Ειέγρνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Εκπνξίαο Αλζξώπσλ
- Έλα εγρεηξίδην ηζέπεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ πνπ ζα απεπζύλεηαη
ζηνπο θνηλσληθνύο ειεγθηέο
- Έλα δίθηπν ελδηαθεξνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεί ε δηαηήξεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ
- Πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα online ζεκηλάξηα Κνηλσληθνύ Ειέγρνπ γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Εκπνξίαο Αλζξώπσλ.

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη
εμήο:
1. Έξεπλα ζρεηηθά κε εθκεηαιιεπηηθέο πξαθηηθέο δηακεζνιάβεζεο:
Μηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα ρώξα ζα δηεξεπλήζεη ηηο εθκεηαιιεπηηθέο
πξαθηηθέο δηακεζνιάβεζεο, επηθεληξσλόκελε ζηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, ηνπο
εμαλαγθαζηηθνύο γάκνπο θαη ηηο δηαθξαηηθέο πηνζεζίεο. Οη δηαθξαηηθέο δηαθνξέο ζε ζρεηηθά
λνκνζεηηθά θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα, ε αλίρλεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξεζηώλ ππεξεζηώλ
δηακεζνιάβεζεο, θαη ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηελ πξνζθπγή ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο
επίζεο ζα δηεξεπλεζνύλ.
2. Έξεπλα γηα ηνλ θνηλσληθό έιεγρν ζηελ Επξσπατθή Έλσζε.
Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζα εμεηάζεη ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ειέγρνπ κε ζθνπό ηνλ
εληνπηζκό θαη ηελ εδξαίσζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηνλ εληνπηζκό ησλ ζπκάησλ θαη ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ.
3. Σπγγξαθή θαη έθδνζε Εγρεηξηδίνπ.
Τν Εγρεηξίδην Κνηλσληθνύ Ειέγρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ζα
δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα είλαη ηδηαίηεξα ρξεζηηθό γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα.
4. Σπγγξαθή θαη έθδνζε Εγρεηξηδίνπ ηζέπεο.
Έλα εγρεηξίδην ηζέπεο γηα ηνπο θνηλσληθνύο ειεγθηέο (έλαο βήκα-πξνο-βήκα νδεγόο ηνλ νπνίν νη
ειεγθηέο ζα κπνξνύλ λα θέξνπλ ζην πεδίν εξγαζία ηνπο).
5. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ.
Αλάπηπμε πιαηθόξκαο e-Learning κε ζηόρν ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ πάλσ ζηνλ
θνηλσληθό έιεγρν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Τα ελ ιόγσ καζήκαηα ζα
δηαηίζεληαη θαη ζε CD.

