ԵՂԵ՛Ք ԻՐԱԶԵՔ
Ի՞նչ է հարկադիր աշխատանքը.

որևէ պատժի կամ սպառնալիքի ﬕջոցով մարդٳց պահանջվող ցանկացած աշխատանք, որի

համար նա համաձայնٳթյٳն չի հայտնել:

Ի՞նչ է թրաֆիքինգը հարկադիր աշխատանքի նպատակով
Մարդկանց տեղափոխٳմը այլ երկիր, հարկադիր աշխատանքի նպատակով, շահٳթաբեր բիզնես է հավաքագրողի, տեղափոխողի և
վերջնական գործատٳի համար: Այլ երկրٳմ աշխատանքային ﬕգրանտները ստիպված են կատարել չափազանց ցածր վարձատրվող և
նվաստացٳցիչ աշխատանք: Նրանք դառնٳմ են ստրٳկ և աշխատٳմ են պարտքի դիմաց:
Հարկադիր աշխատանքի նպատակով թրաֆիքինգի ենթարկված զոհերը կորցնٳմ են իրենց ազատٳթյٳնը: Նրանք սովորաբար ենթարկվٳմ
են մշտական ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշٳﬓերի, ﬔկٳսացված են լինٳմ ընտանիքից և համայնքից, սահմանափակվٳմ է նրանց
անձնական զարգացման և ազատ շարժվել ٳհնարավորٳթյٳնները: Զոհերը հաճախ զգٳշանٳմ են իրավապահ մարﬕններից և
հոգեբանորեն կախված են լինٳմ թրաֆիքինգով զբաղվող անձանցից: Երեխա զոհերը զրկված են լինٳմ կրթٳթյան հնարավորٳթյٳնից, ինչը
նպաստٳմ է աղքատٳթյան և անգրագիտٳթյան աճին:

Ինչպե՞ս է արտահայտվٳմ թրաֆիքինգը հարկադիր աշխատանքի նպատակով
џ Պարտապանական աշխատանք կամ աշխատանք պարտքի դիմաց
Երբ մարդٳց ٳժի կամ պարտադրանքի ﬕջոցով պահանջվٳմ է աշխատանք` պարտքի դիմաց: Ամբողջ աշխարհٳմ մարդկանց
ﬔծամասնٳթյٳնը ստիպված է լինٳմ կատարել աշխատանք պարտքի դիմաց, երբ նրանք ընդٳնٳմ են նախնական կամ առաջացած
պարտքը, որպես աշխատանքի պայման:
џ Ստրկաբարո աշխատանք կամ ստրٳկի աշխատանք
Մարդիկ ստիպված են լինٳմ կատարել ստրٳկի աշխատանք, երբ համոզված են, որ այդ պայմաններից փախٳստի դեպքٳմ
կենթարկվեն ֆիզիկական ճնշٳﬓերի կամ իրավական պատասխանատվٳթյան, օրինակ` նրանց կարտաքսեն երկրից: Զոհերը հաճախ
արտագնա աշխատողներ և ցածր որակավորٳմ ٳնեցող բանվորներ են, որոնց ենթարկել են թրաֆիքինգի` տեղափոխելով ﬕ երկրից
մյٳսը: Զոհերի ﬔծամասնٳթյٳնը ենթարկվելով ֆիզիկական և հոգեբանական շահագործման, չٳնենալով աշխատանքային
պայմանագիր հաճախ ընկնٳմ են գերٳթյան ﬔջ:
џ Տնային աշխատանքի շահագործٳմ
Տնային աշխատանք կատարող մարդիկ նٳյնպես կարող են շահագործվել: Նրանք ենթարկվٳմ են ֆիզիկական (այդ թվٳմ նաև
սեռական) շահագործման, բանավոր և հոգեբանական ճնշման, կարող են զրկվել սննդից և հանգստի իրավٳնքից, ընտանիքի և
համայնքի հետ շփٳﬕց:

Որպեսզի չդառնաք շահագործման զոհ, հարկավոր է.
џ Իմանալ Ձեր իրավٳնքները
џ Ունենալ աշխատանքային պայմանագիր, որտեղ նշված լինեն աշխատանքի պայմանները

Մինչ արտերկիր աշխատանքի ﬔկնելը հարկավոր է.
џ Տեղեկանալ ﬕգրանտների համար երկրٳմ օրինական գտնվել ٳև աշխատել ٳպահանջների մասին (վիզա, գրանցٳմ, աշխատանքի
թٳյլտվٳթյٳն, աշխատանքային պայմանագիր, բժշկական ապահովագրٳթյٳն)
џ Իմանալ աշխատանքի իրավٳնք ստանալ ٳգործընթացների և ժամկետների մասին
џ Ունենալ անձը հաստատող փաստաթٳղթ` անձնագիր, եթե տվյալ երկրի համար անհրաժեշտ է` վիզա, գրանցման, աշխատանքի
իրավٳնքի և բժշկական ապահովագրٳթյան փաստաթղթեր (բոլոր կարևոր փաստաթղթերի պատճեները պահեք Ձեզ մոտ)
џ Իմանալ երկրի ազգային առանձնահատկٳթյٳնները
џ Իմանալ որտեղ դիﬔլ հարցերի և առաջացած խնդիրների դեպքٳմ /հյٳպատոսٳթյٳններ, Միգրացիայի ﬕջազգային
կազմակերպٳթյٳն (IOM), թեժ գիծ, համապատասխան հասարակական կազմակերպٳթյٳններ և պետական կառٳյցներ/:
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