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Αναθεώρηση των κοινωνικών πρακτικών ελέγχου για την καταπολέμηση της
εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη
Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe
Το πρόγραμμα αυτό, με διάρκεια 18 μήνες, έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρόληψη της
εμπορίας ανθρώπων, και στην ταυτοποίηση και παραπομπή των θυμάτων καταπολεμώντας τις
εκμεταλλευτικές πρακτικές διαμεσολάβησης μέσω του κοινωνικού ελέγχου. Το πρόγραμμα
βασίζεται στην παραδοχή ότι ο κοινωνικός έλεγχος συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία των
προσπαθειών όχι μόνο κατά της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση,
αλλά και έναντι λιγότερο διερευνημένων μορφών ανθρώπινης εμπορίας όπως για τους σκοπούς
των εξαναγκαστικών γάμων και των διακρατικών υιοθεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει:
- Να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα για το ρόλο των εκμεταλλευτικών πρακτικών
διαμεσολάβησης στην εμπορία ανθρώπων
- Να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα των εκμεταλλευτικών πρακτικών διαμεσολάβησης που
αφορούν ευρωπαϊκούς φορείς βάσει μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, και να προσδιορίσει τους
προβληματικούς τομείς που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με κοινωνικό έλεγχο, καθώς και
ρυθμιστική δράση
- Να εντοπίσει και να παγιώσει καλές πρακτικές στον τομέα του κοινωνικού ελέγχου στην ΕΕ
- Να συμβάλλει στην κατάρτιση των κοινωνικών ελεγκτών προσφέροντάς τους πρακτικά
εργαλεία και την απαιτούμενη εκπαίδευση/κατάρτιση
- Να στηρίξει οργανώσεις που δρουν στον τομέα της πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων μέσω
του κοινωνικού ελέγχου και να αναπτύξει προγράμματα πιστοποίησης για τον ιδιωτικό τομέα ως
μέσο ενίσχυσης της συλλογικής κοινωνικής ευθύνης
Βάσει των προαναφερόμενων στόχων, στα πλαίσια του προγράμματος θα παραχθούν τα
ακόλουθα:
- Μια διεπιστημονική μελέτη των εκμεταλλευτικών πρακτικών διαμεσολάβησης που αφορούν
ευρωπαϊκούς φορείς
- Μια μελέτη της τρέχουσας κοινωνικής πρακτικής ελέγχου στην ΕΕ και μια συλλογή των
βέλτιστων πρακτικών
- Ένα Εγχειρίδιο Κοινωνικού Ελέγχου για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
- Ένα εγχειρίδιο τσέπης για την αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που θα απευθύνεται
στους κοινωνικούς ελεγκτές
- Ένα δίκτυο ενδιαφερομένων προκειμένου να προωθεί η διατήρηση της επίδρασης του
προγράμματος στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
- Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για online σεμινάρια Κοινωνικού Ελέγχου για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Οι προγραμματισμένες δράσεις που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του προγράμματος είναι οι
εξής:
1. Έρευνα σχετικά με εκμεταλλευτικές πρακτικές διαμεσολάβησης:
Μια διεπιστημονική ομάδα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα διερευνήσει τις εκμεταλλευτικές
πρακτικές διαμεσολάβησης, επικεντρωνόμενη στην εργασιακή εκμετάλλευση, τους
εξαναγκαστικούς γάμους και τις διακρατικές υιοθεσίες. Οι διακρατικές διαφορές σε σχετικά
νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια, η ανίχνευση των χαρακτηριστικών των χρηστών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης, και τα κίνητρά τους για την προσφυγή σε τέτοιες υπηρεσίες διαμεσολάβησης
επίσης θα διερευνηθούν.
2. Έρευνα για τον κοινωνικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δραστηριότητα αυτή θα εξετάσει τις τρέχουσες κοινωνικές πρακτικές ελέγχου με σκοπό τον
εντοπισμό και την εδραίωση των βέλτιστων πρακτικών στον εντοπισμό των θυμάτων και την
αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.
3. Συγγραφή και έκδοση Εγχειριδίου.
Το Εγχειρίδιο Κοινωνικού Ελέγχου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα
διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ιδιαίτερα χρηστικό για φορείς του ιδιωτικού τομέα.
4. Συγγραφή και έκδοση Εγχειριδίου τσέπης.
Ένα εγχειρίδιο τσέπης για τους κοινωνικούς ελεγκτές (ένας βήμα-προς-βήμα οδηγός τον οποίο οι
ελεγκτές θα μπορούν να φέρουν στο πεδίο εργασία τους).
5. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.
Ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω στον
κοινωνικό έλεγχο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Τα εν λόγω μαθήματα θα
διατίθενται και σε CD.

