Πολιτική για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και της
εμπορίας ανθρώπων
Η σύγχρονη ανθρώπινη δουλεία είναι η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την
εκμετάλλευση με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού, κατάχρησης της ευαλωτότητας,
εξαπάτησης ή άλλων μέσων.
Η σύγχρονη δουλεία σε όλες τις μορφές της είναι μια σοβαρή κατάχρηση εξουσίας. Η
ActionAid εργάζεται για τον τερματισμό της ανισότητας όλων των ειδών και ειδικότερα
επιδιώκει να τερματίσει την ανισότητα των φύλων και κάθε μορφή βίας κατά των
γυναικών και των κοριτσιών. Οι πολιτικές μας στοχεύουν στην προστασία όλων των
ανθρώπων που έρχονται σε επαφή μαζί μας, από κατάχρηση εξουσίας, εν προκειμένω
από τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων, ακολουθώντας μια προσέγγιση
που επικεντρώνεται στους επιζώντες/επιζώσες. Είναι κρίσιμο η οργάνωσή μας να μην
συμμετέχει στις ίδιες τις αδικίες που προσπαθούμε να αποτρέψουμε.
Επομένως, η ActionAid έχει μία πολιτική μηδενικής ανοχής στη σύγχρονη δουλεία και
την εμπορία ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανεχτούμε κανείς από τον
οργανισμό μας ή τις αλυσίδες εφοδιασμού μας να συμμετάσχει σε δραστηριότητες
που έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε μορφή σύγχρονης δουλείας ή εμπορίας
ανθρώπων. Όσον αφορά τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, θα τερματίζουμε
κάθε σύμβαση, όπου παραβιάζεται η συγκεκριμένη πολιτική.
Όλο το προσωπικό και οι εθελοντές της Διεθνούς Γραμματείας και των χωρών πρέπει
να καταγγέλλουν ύποπτα, πραγματικά περιστατικά ή απόπειρες εμπορίας ανθρώπων
και όλων των μορφών σύγχρονης δουλείας, το συντομότερο δυνατό, στον
προϊστάμενό τους, μέλος της ανώτερης ομάδας ηγεσίας τους, στον διευθυντή της
χώρας τους, σε ένα μέλος της ομάδας εσωτερικού ελέγχου της ActionAid International,
στη διεθνή ομάδα SHEA and Safeguarding (safeguarding@actionaid.org ) ή στη Γραμμή
Καταγγελιών της AAI (whistleblowing@actionaid.org).
Ορισμοί Ανθρώπινης Δουλείας:
Η εμπορία ανθρώπων είναι η προσέλκυση, μεταφορά, μετακίνηση, διακίνηση ή
παραλαβή ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης, μέσω της απειλής ή της χρήσης βίας
ή άλλες μορφές εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας
ή ευαλωτότητας ή παροχής ή λήψης πληρωμών ή προνομίων για την επίτευξη της
συγκατάθεσης ενός ατόμου που ελέγχει άλλο άτομο.
Η εμπορία παιδιών είναι η προσέλκυση, μεταφορά, μετακίνηση, διακίνηση ή παραλαβή
παιδιών κάτω των 18 ετών για σκοπούς εκμετάλλευσης. Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν
μπορούν να συναινέσουν νόμιμα σε μια τέτοια εμπορία, θεωρείται ότι έχουν διακινηθεί
ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις βίας, εξαπάτησης ή εξαναγκασμού.

Η καταναγκαστική εργασία είναι κάθε εργασία ή υπηρεσία που επιβάλλεται από άτομο
υπό την απειλή ποινής και για την οποία το άλλο άτομο δεν έχει προσφερθεί
οικειοθελώς. Ένα άτομο μπορεί να είναι επιζών καταναγκαστικής εργασίας, παρόλο που
φαίνεται να έχει συναινέσει στην ανάληψη της εργασίας ή της υπηρεσίας.
Η δεσμευμένη εργασία (επίσης γνωστή ως δουλεία χρέους ή εργασία ως εγγύηση) είναι
η επιβολή καταναγκαστικής εργασίας σε ένα άτομο για την αποπληρωμή ενός χρέους ή
άλλης υποχρέωσης που έχει επιβαρυνθεί από το ίδιο ή από άλλο άτομο (συχνά μέλος
της οικογένειας), συνήθως με άδικους ή ανέφικτους όρους αποπληρωμής.
Ο εξαναγκαστικός γάμος είναι ο γάμος ενός ατόμου (συνήθως γυναικών και κοριτσιών)
παρά τη θέλησή του. Ο εξαναγκαστικός γάμος περιλαμβάνει τον πρόωρο γάμο
ανηλίκων, καθώς ένα παιδί δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του για το γάμο.
Η οικιακή δουλεία συμβαίνει σε ένα οικιακό περιβάλλον, για παράδειγμα οικιακές
βοηθοί, όπου οι συνθήκες της «απασχόλησης» ισοδυναμούν με δουλεία. Αυτό θα
μπορούσε να περιλαμβάνει πολύ χαμηλή αμοιβή, καθυστέρηση ή μη πληρωμή,
αποτρέποντας τους εργαζόμενους να φύγουν από το σπίτι, παρακράτηση εγγράφων
ταυτότητας, περιορισμό της επαφής με την οικογένειά τους και γενικά καταναγκαστική
εργασία. Η οικιακή δουλεία μπορεί συχνά να περιλαμβάνει άλλες μορφές
εκμετάλλευσης, για παράδειγμα σεξουαλική εκμετάλλευση.
Η κληρονομική δουλεία συμβαίνει όταν οι άνθρωποι γεννιούνται σε δουλεία, επειδή οι
πρόγονοί τους αιχμαλωτίστηκαν και υποχρεώθηκαν σε δουλεία και οι απόγονοι αυτών
των οικογενειών «ανήκουν» στις οικογένειες των σκλάβων.
Η σεξουαλική δουλεία είναι η εμπορία ανθρώπων (κυρίως γυναικών και κοριτσιών) για
σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης. Η σεξουαλική
εκμετάλλευση είναι οποιαδήποτε πράξη ή απόπειρα κατάχρησης αδυναμίας, ισχύος ή
εμπιστοσύνης, για σεξουαλικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του
οικονομικού, κοινωνικού ή πολιτικού κέρδους από τη σεξουαλική εκμετάλλευση άλλου.
Η σεξουαλική κακοποίηση είναι η πράξη ή απειλή σωματικής εισβολής σεξουαλικής
φύσης, είτε με βία είτε υπό άνισες ή εξαναγκαστικές συνθήκες. Η σεξουαλική δουλεία
μπορεί να προκύψει σε άλλες μορφές δουλείας, όπως η οικιακή δουλεία, ο
καταναγκαστικός και o παιδικός γάμος, και η καταναγκαστική και δεσμευμένη εργασία,
όπου η δουλεία είναι κυρίως για μη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά όπου η
καταναγκαστική σεξουαλική δραστηριότητα είναι συνήθης.
Αναγκαστική αφαίρεση οργάνων (π.χ. για μεταμόσχευση).

