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1. Úvodní poznámky: Boj proti obchodování s lidmi za úelem nucené práce v Evrop:
Na cest k nejlepší praxi !?
Vznik této brožury
Diskuze o obchodování s lidmi, která se za poslední dv desetiletí zamovala na obchod
s lidmi za úelem sexuálního vykoisování, se v posledních letech rozšíila a zahrnuje stále
více i obchodování s lidmi za úelem nucené práce.1 S pokraujícím pijetím mezinárodních
a regionálních dokument (jako je Palermská Úmluva OSN, Rámcové rozhodnutí Rady
Evropské unie o potírání obchodování s lidmi z roku 2002 a Úmluva Rady Evropy
o opateních proti obchodování s lidmi) do národních právních systém, se v Evrop
vytvoila právní situace, kde není pochyb, že obchodování s lidmi za úelem nucené práce je
zloin a tm, kdo jsou tímto zloinem zasažení má být poskytnuta ochrana.
The Churches‘ Commission for Migrants in Europe (CCME) je Evropská církevní
ekumenická organizace, zamená na migraci a integraci, problematiku azylu a uprchlík,
proti násilí a diskriminaci. Od poátku svých aktivit proti obchodování s lidmi zdrazovala
nutnost se zamit plnohodnotn na všechny formy obchodování s lidmi. V prohlášení
z valného shromáždní CCME z roku 2008 stojí: „CCME spatuje svj závazek v boji proti
obchodování s lidmi jako pokraování tradice kesanského boje proti otroctví, který vedl
k prohlášení zrušení zaoceánského trhu s otroky ped pibližn 200 lety. Proto se CCME ve
svém úsilí proti obchodování s lidmi zamuje na všechny jeho formy“.
Bohužel poznatky z praxe ukazují, že jen málo organizací má praktickou zkušenost se
zkoumáním a trestním stíháním pípad obchodování s lidmi za úelem nucené práce.
Nestátní organizace zastávají názor, že osoby obchodované za úelem nucené práce dostávají
potebnou pomoc jen ve výjimených pípadech.
Za tchto okolností odstartoval CCME a jeho partnei2 v roce 2009 projekt „Boj proti
obchodování s lidmi – jít dál! Mapování a posilování schopnosti obanské spolenosti chránit
a podporovat obti obchodování s lidmi – nejen obchodování za úelem sexuálního
vykoisování“ (tak zvaný projekt GOING BEYOND „Jít dál“).

________________________
1

Pojem „obchodování s lidmi za úelem nucené práce“ v posledních letech pevládá v debat o obchodování
s lidmi s cílem vykoisovat práci druhých. Proto tento pojem používáme i v této brožue. Podle Úmluvy
o nucené práci Mezinárodní organizace práce (ILO úmluva .29) z roku 1930 je nucená práce „práce nebo
služba vynucená od osoby pod pohržkou jakéhokoli trestu, ke které se pracovník nenabídl dobrovoln“. Je
teba poznamenat, že terminologie je nejednotná: národní legislativy asto používají jen termín „obchodování
s lidmi za úelem nucené práce)¨“.
Mnoho zde zmiovaných pípad zahrnuje nutn všechny prvky NUCENÉ práce a proto by bylo pesnjší
popisovat je jako obchodování s lidmi za úelem pracovního vykoisování.
2

Poátení partnei byli AIDRom (Rumunsko), Arcidiecézní charita Praha, Federace protestantských církví
v Itálii (FCEI), Mezinárodní odborová konfederace, KSPM (ecko), Centrum pro práva migrant (Irsko).
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Tento projekt, který získal finanní podporu z programu Evropské unie ISEC, má dva cíle:
-

Zmapovat souasnou schopnost spolenosti bojovat proti obchodování s lidmi (mimo
sexuálního vykoisování)
Rozvinout existující kapacitu prostednictvím sdílení nejlepší praxe a vytvoení
manuálu nejlepší praxe.

CCME a partnei zkoumali v letech 2009 a 2010 obchodování s lidmi za úelem nucené
práce (a iniciativ proti tomuto fenoménu) ve dvanácti evropských zemích (Bulharsko, Kypr,
eská republika, ecko, Irsko, Itálie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Španlsko, Velká
Britanie a Ukrajina) a pozvali odborníky z tchto zemí k výmn zkušeností.
Co je cílem této brožury
Výzkum ve vtšin zemí potvrdil, že je dokumentováno jen málo pípad obchodování za
úelem nucené práce, navzdory jasným známkám toho, že k obchodování za úelem nucené
práce v tchto zemích dochází. Zárove vyšlo najevo, že ve všech zkoumaných zemích je
osobám obchodovaným za úelem nucené práce dostupná jen malá nebo žádná
specializovaná pomoc. Shrnutí výzkumu se nachází v druhé kapitole této brožury. Podrobné
výzkumné studie jsou k dispozici na www.ccme.be.
Výmna informací mezi odborníky poukázala na dv oblasti zásadního významu, mezi
mnoha rznými oblastmi, v nichž bude nutná další práce obanských organizací:
-

Dležitost správné a rychlé identifikace obchodovaných osob;3
Dležitost spolupráce rzných subjekt, která je pedpokladem úspchu v boji proti
obchodování s lidmi za úelem nucené práce.

tenái proto najdou mnoho úvah o tchto oblastech popsaných v naší brožue. Pesto, že
bychom rádi použili termín „nejlepší praxe“, nkolik partner upozornilo a zdraznilo, že
vzhledem k ranému stadiu a limitovanému rozsahu podnikaných aktivit, by byl tento termín
píliš nadsazený. Zámrem této brožury je vyzvat a pobídnout další subjekty obanské
spolenosti k zapojení se do problematiky obchodování s lidmi za úelem nucené práce, tak
aby nejlepší praxe mohla být rozvinuta na co nejširších základech.
Na innostech popsaných v této publikaci se podílí rzné subjekty: odborové organizace,
církve, státní instituce, nezávislé orgány a nestátní organizace. Ne všechny innosti jsou
vítané všemi ostatními partnery: existují stálé, asto kontroverzní spory o úinnosti reakcí
a mezi partnery probíhají nkdy kritické výmny názor. CCME a jeho lenové a partnei
budou i nadále dokumentovat zásahy proti tomuto znepokojujícímu fenoménu; doufáme, že
se tím vyjasní mnohé problémy a pispje to k rozvoji nejlepších praxí organizací obanské
spolenosti.
_________________________________
3

V tomto textu užíváme termínu „ob“ i „obchodovaná osoba“ pro oznaení osoby, která je obchodovaná. Jak
bylo správn diskutováno, mže slovo „ob“ vést ke stigmatizaci a odosobnní obchodované osoby a proto
bychom se mu mli vyhnout. Nicmén v kontextu identifikace je nutné, aby obchodovaná osoba byla
identifikována jako ob trestného inu. Termín ob je proto užíván v tomto kontextu.
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Poteba jít za hranice píruky „dobré praxe“
Akoli sdílení dobré praxe snad pomže spolenosti lépe cílen jednat proti obchodování za
úelem nucené práce, je zejmé, že trvalé zlepšení závisí na nkolika dalších faktorech.
I když ne všechny pípady obchodování s lidmi jsou spojeny s migrací, je jasné, že migraní
politika má významný dopad na obchodování s lidmi. Zárove je zejmé, že pracovní pomry
obecn mají vliv na vykoisující a nucenou práci.
A již zámrn nebo ne, pokraující smr restriktivní (nebo extrémn výbrové) migraní
politiky v Evrop za poslední dekády, vystavila mnoho migrant velkým rizikm v rzných
ástech jejich cesty. Mnoho migrant, elících nedostatku legálních cest, se ocitne v síti
pevad ve snaze dosáhnout svého cíle. Musí ovšem pevadm za jejich „služby“ zaplatit
a to je asto donutí pijmout jakoukoli práci. Kvli zadluženosti jsou migranti bez potebných
povolení vystaveni riziku vykoisující práce. Ve strachu z deportace nebo trestu se (asto
oprávnn) zdráhají spolupracovat se státními úedníky. To velice ztžuje identifikaci
obchodovaných osob. V pípadech, kdy má osoba platné povolení k pobytu na území státu
avšak toto povolení je spojeno s uritým zamstnavatelem nebo pracovním místem, se stává
tato osoba zranitelnou vi možnému vykoisování. CCME, vetn mnoha z partner
projektu, je toho názoru, že je nutný celostní pístup k problému obchodování s lidmi, který
musí zahrnovat i revizi souasné imigraní politiky.
Obchodování s lidmi za úelem nucené práce je sice extrémním fenoménem, ale je také
spojeno s obecnými trendy v pracovních vztazích. Snížená jistota stálého zamstnání,
omezený vliv odborových organizací, stále více pijímaný názor, že JAKÁKOLI práce je
pijatelná v dob krize, spolu s vysokou mírou nezamstnanosti pispívá k prostedí, kdy
urité formy vykoisující práce se zdají pro spolenost pijatelné. Názor, že nkteré formy
vykoisování jsou akceptovatelné, je upevován i tím, že pracovní trh v mnoha evropských
zemích smuje k rozdlení na oficiální/legální trh, kde jsou respektovány dohodnutá pravidla
a podmínky, a neformální, který je stále volnjší a kde existuje zde jen málo pravidel nebo
žádná. Partnei našeho výzkumu napí Evropou popisují vzrstající trend zvyšování potu
hodin pracovníkm pi nulovém zvýšení platu i jejich ochotu vykonávat neplacené
„zaškolení“ nebo „zácvik“. asto se od pracovník oekává tyto podmínky pijmout
automaticky. Ekonomická krize navíc zvýšila riziko pro pracovníky sdružující se do
odborových organizací nebo aktivní v dalších formách zastupování zájm pracovník.
V mnoha pípadech pracovníci ztratili svou práci pímým nebo nepímým následkem své
angažovanosti. Tento trend jist ovlivní pracovníky, kteí by se chtli spojit proti
vykoisování, zvlášt pokud se jedná o migranty.4
________________________
4

Andrjiasevic a Anderson uvádí: „pracovníci, a již migranti nebo ne, nemohou být rozdleni do dvou
oddlených a rozdílných skupin – na ty, kdo jsou nedobrovoln obchodováni do utrpení a otroctví v ilegálním
ekonomickém sektoru a ty, kteí pracují dobrovoln a legáln ve šastném a chránném svt oficiální
ekonomiky. Násilí, omezení, nátlak, podvod a vykoisování se mže vyskytnout jak v nelegálním tak v právn
regulovaném systému zamstnávání. Jak nakreslit dlící áru mezi „obchodovanými“ a „neobchodovanými, ale
pouze obyejn vykoisovanými“ migranty? (Andrjiasevic, Rutvica, Anderson, Bridget. Kampan proti
obchodování s lidmi: Slušné? Upímné? Pravdivé?. Feminist Review (92): 151-155, p. 154)
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Ve svtle tchto obecných pedpoklad píruka „nejlepší praxe“ naráží na svá omezení. Je
jasné, že dkladná a ucelená reakce na obchodování s lidmi vyžaduje politické zmny.
Pesto doufáme, že návrhy a úvahy obsažené v této píruce budou inspirující a zlepší
budoucí aktivity nestátních organizací a jejich partner proti obchodu s lidmi za úelem
nucené práce.
Dkujeme všem partnerm projektu za jejich významné pispní k projektu. Dkujeme také
Evropské komisi, Švédské církvi, Finské církevní charitativní organizaci a Norské církevní
charitativní organizaci za jejich finanní podporu projektu.
Budeme vdni za vlastní zkušenosti tená této brožury a jejich nejlepší praxe, abychom
mohli dále pokraovat ve spoleném úsilí v boji proti této novodobé form otroctví.

Torsten Moritz

Lilian Tsourdi

Výkonný tajemník

Projektová asistentka
Politika a projekty Evropské unie

CCME
174 rue Joseph II
B 1000 Brussels
Tel: +32 2 234 68 00
Fax: +32 2 231 14 13
info@ccme.be
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2. Obchodování s lidmi za úelem nucené práce v Evrop a reakce na tuto skutenost –
struný pehled
I když obchodování s lidmi za úelem nucené práce se stále více stává tématem evropských
politických diskusí, odborných znalostí o tomto fenoménu je stále málo. Jeho rozsah a vzorce
vykoisování jsou z velké ásti neznámé. Stejn vzácná zstává i znalost státní
a spoleenské odezvy.
V rámci projektu Going Beyond bylo proto nezbytné provést výchozí zhodnocení situace
v Evrop. Partnei z pti zemí (eské republiky, ecka, Irska, Itálie a Rumunska) podnikli
nejprve výzkum a debaty s odborníky ve své zemi a sousedících státech. Vedeny sadou
otázek (právní situace v zemi, právní posouzení jednotlivých pípad, mechanismy ochrany
obtí a pomoc obtem v praxi a také ústavní subjekty) byly zpracovány národní studie, které
osvtlují, jak jednotlivé státy vnímají a vnují se problematice obchodování za úelem
nucené práce v rzných ástech Evropy.
Mžeme vysledovat obecné tendence, ale zárove zstává mnoho národních a regionálních
specifik. 5
2.1. Situace v právním ádu
Všechny zkoumané zem, krom eské republiky, ústavn schválily Palermskou úmluvu.6
Vtšina z nich také podepsala Úmluvu Rady Evropy. Všechny lenské státy Evropské unie
jsou vázané Rámcovým rozhodnutím Rady Evropské unie o potírání obchodování s lidmi
z roku 2002. Výsledkem to je, že všechny národní legislativy obsahují definici obchodování
s lidmi, která by teoreticky mla zahrnovat i obchodování s lidmi za úelem nucené práce.
Zatímco nkteré zem pijaly širší legislativu proti obchodování s lidmi v pomrn brzké
dob (nap. Rumunský zákon . 678/2001 nebo Italský zákon 228/03 ze srpna 2003), jiné
zem pijaly podobnou legislativu teprve nedávno (Zákon o obchodování s lidmi v Irském
trestním právu z ervna 2008 nebo zákon 87(I)/2007 na Kypru). V nkterých zemích
pedcházela širšímu pojetí legislativy o obchodu s lidmi legislativa zamená na obchod
s lidmi za úelem sexuálního vykoisování (nap. na Kypru byl zákon 3 (I) z roku 2000
zabývající se obchodem s lidmi za úelem sexuálního vykoisování pozdji revidován ve
výše zmínném zákonu L 87 (I) z roku 2007, který zahrnuje širší pojetí). Akoli jsou
v definici trestného inu obchodování s lidmi odlišnosti v jednotlivých zemích, vtšina
legislativ se ídí definicí z Palermské úmluvy.
_____________________________
5

Výzkum se uskutenil v období mezi beznem 2009 a beznem 2010. I když nkteré národní studie pozdji
zdokumentovaly další vývoj, situace zde popsaná odpovídá beznu 2010.
6

V celém znní „Úmluva o prevenci, potlaování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dtmi.“
(Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zloinu).
7

Uvádí se také, že debata o obchodu s lidmi asto brzdí stíhání nucené práce jako samostatného pípadu
(Skrivankova, Klara: Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation, York
2010)
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Trestní sazby se ve vtšin zemí pohybují mezi 2 a 10 – 15 lety nepodmínn; v nkterých
zemích v pípadech s pitžujícími okolnostmi mohou být uloženy vyšší tresty: mezi 15 a 25
lety nepodmínného trestu v Rumunsku a až doživotní trest v Irsku.
ecko je jednou ze zkoumaných zemí, kde je možné potrestat ty, kteí pijmou práci od
obchodované osoby, když vdí, že se jedná o ob v nevýhodné situaci.
Obzvlášt problematickou oblastí v právním systému jednotlivých zemí je porozumní tomu,
co obchodování s lidmi znamená. Rozlišení mezi otroctvím, vykoisováním v práci
a pracovním vykoisováním jako souástí obchodování s lidmi, mže být velice nejasné.
Italská legislativa oznauje „otroctví“ nebo „moc odpovídající vlastnictví“ pro kvalifikování
trestného inu obchodu s lidmi. V praxi se jeví, že tento odkaz na otroctví asto odradí od
použití rámce obchodování s lidmi, protože rozhodující initelé (nap. soudci nebo policie)
mají malé nebo žádné porozumní tomu, co otroctví v souasné podob znamená.7
Problematické jsou rovnž znan široké koncepty, jako napíklad rumunské pojetí, které
mezi nkolika dalšími alternativami definuje nucenou práci jako „vykonávání práce nebo
služeb…, kde nejsou dodrženy pracovní podmínky, plat / odmna, zdraví a bezpenost
(zákon 678/2001). V zemích, kde je porušování stanovených pracovních podmínek bžnou
souástí ekonomiky, takovýto široký koncept spíše odradí ped rozhodným zásahem.
Národní studie poukazují na nedostatek nebo neexistenci oficiálních smrnic pro interpretaci
píslušných zákonných ustanovení: pojmy „vykoisování,“, „nucená práce“ a „otroctví“
zstávají v mnoha zemích nejasné a nejednoznané.
Výzkumy z jednotlivých zemí ukazují, že legislativa o obchodování s lidmi se nachází
v širším kontextu zákon souvisejících s touto problematikou, zvlášt zákon vztahujících se
k nelegálnímu zamstnávání, ale také pracovních vztah jako ustanovení o pracovní dob,
minimální mzd, zdravotních a bezpenostních smrnic.
2.2. Pípady
Zatím víme málo o odsouzených pípadech obchodování s lidmi za úelem nucené práce.
Nabízí se vysvtlení, že je to proto, že legislativa o této problematice je pomrn nová.
Výzkum v rzných zemích také poukazuje na to, že státní zástupci a soudy mají potíže pi
identifikaci, trestním stíhání a soudním posouzení pípad obchodu s lidmi za úelem nucené
práce. Poznatky z praxe v nkolika zemích ukazují, že policie ani státní subjekty nejsou píliš
naklonni vyšetovat tyto pípady, a pedložit je soudu. Je to asto následkem nedostatených
zdroj ve specializovaných oddleních, které se zabývají pípady obchodování s lidmi (viz
níže).
Zdá se, že nedostatené porozumní problému, nedostaující zdroje a nejasnosti
v organizaních povinnostech pispívají k malému potu odsouzených pípad obchodu
s lidmi za úelem nucené práce.
V nkterých zemích nejsou oficiální údaje o pípadech obchodování s lidmi rozdleny podle
oblastí vykoisování. To samozejm velice ztžuje monitorování vývoje v jednotlivých
oblastech vykoisování. Navíc jen málo ze zemí, které rozdlují údaje o obtech podle
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oblastí vykoisování, má centrální pehled o tom, jak pípady pokraují vetn rozsudk
a soudních proces. Phil Woolas MP, britský ministr pro imigraci, takto komentoval situaci
na zasedání dolní snmovny britského parlamentu 12. ledna 2010: „Vyhledání obtí po
uplynutí doby na rozmyšlenou a na zotavení je omezené, pokud nepetrvává riziko ohrožení
jejich zdraví nebo bezpeí a mají právo zstávat na území Velké Británie (pedevším obti
z Velké Británie a EU).“ To poukazuje na mnohé obtíže, se kterými se setkáváme pi
dokumentování pípad obchodu s lidmi za úelem nucené práce. V zemích, kde jsou
dostupné údaje, zstává poet pípad malý. Napíklad v eské republice bylo v roce 2008
deset pípad trestního stíhání a byly vyneseny 3 rozsudky. Na Kypru byly zaznamenány 2, 5
a 3 pípady v letech 2007 – 2009. Ve Velké Británii bylo v roce 2009 zateno 82 osob pro
obchodování s lidmi na úelem nucené práce a pouze dva pípady skonily odsouzením.
2.3. Oblasti a vzorce vykoisování a zasažené skupiny
Obchod s lidmi za úelem pracovního vykoisování, jak potvrzuje výzkum, mžeme najít
v tém každé oblasti ekonomické innosti. Pesto se nkteré klíové odvtví ukazují být
zvlášt významné. Tyto odvtví zpravidla vyžadují tvrdou fyzickou práci a nenabízí
dostatený píjem nebo postavení, aby byla dost lákavá pro bžné zamstnání oban dané
zem. Tyto odvtví se vtšinou vyznaují neformálními pracovními dohodami, zvlášt
v oblastech, pro které jsou typické sezónní práce vykonávané pevážn cizinci (asto bez
potebných doklad). Neformální pracovní ujednání s náborái, pedáky, zprostedkovateli
a dalšími (nkdy hraniící s organizovaným zloinem) jsou v tchto ekonomických odvtvích
bžné po generace. I když se takovéto skupiny nkdy znan pekrývají se skupinami
organizovaného zloinu, je také dležité poznamenat, že ne všechny tyto pípady mohou být
považovány za obchodování s lidmi.
Ve všech zemích se tento problém týká oblasti zemdlství, stavebnictví
a turismu/hotel/restaurací. U dalších odvtví jsou rozdíly mezi jednotlivými zemmi.
Výzkum v ecku ukazuje, že v této zemi jsou významnou oblastí vykoisování úklidové
práce. Podniky i domácnosti si sjednávají úklidové práce od firem, které vykoisují
obchodované osoby. V eské republice je znepokojivé vykoisování v prmyslové výrob.
Studie v mnohých zemích (nap. MRCI studie z roku 2006: „Ani ne dopedu, ani ne zpt“)
dokládá, že odvtví práce v domácnosti je také typické pro pracovní vykoisování
obchodovaných osob. Vyskytuje se také obchod s lidmi za úelem nuceného žebrání, kde
jsou obzvlášt zasaženy dti.
Vzorce vykoisování mohou být velmi rzné: existují pípady, kdy je s obmi zacházeno
velice surov, obti jsou týrané, zavírané, je jim odepírán plat nebo je na nich pácháno násilí
hned po píjezdu na místo práce. Avšak tyto pípady nejsou asté. Vzorce vykoisování
vtšinou mají mén patrnou formu. asto se vykoisování vyvine postupn, když se situace
postupn zhoršuje. Poátení pracovní podmínky se zdají únosné, i dobré: první plat je
vyplacen a násilí nebo nátlak jsou vzácné. Avšak situace se postupn zhoršuje. Nkdy cizinci,
kteí pijeli s legální pracovní smlouvou, zjistí, že pracovní pozice pro kterou pijeli, již
neexistuje. Jsou proto nuceni pijmout jinou práci, za horších podmínek. Studie v rzných
zemích podtrhují tuto skutenost: je velice obtížné jasn odlišit mezi špatnými pracovními
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podmínkami, které neodpovídají normám v uritých oblastech neoficiální ekonomiky,
a pípady obchodu s lidmi. Rozdíly bývají asto sotva znatelné. Odborové organizace
poukázaly v této souvislosti na spojení mezi stále astji akceptovanou nejistotou8 práce
a pracovních podmínek a nucenou prací vetn obchodování s lidmi jako jednou z jejích
nejhorších forem.
Další vzorec zneužívání zranitelnosti obchodované osoby je vymáhat práci pod hrozbou nebo
falešným slibem. asto zmiovaným píkladem v této souvislosti je ten, kdy zamstnavatel
slíbí, že zaídí povolení k pobytu nebo pracovní povolení pro cizince, kteí jsou pak ochotní
akceptovat nízký nebo žádný plat a nepíznivé nebo nezákonné pracovní podmínky. Studie
z Kypru a Irska napíklad poukazují na problém, že pracovní povolení je svázáno
s konkrétním zamstnavatelem, což iní pracovníky zranitelnjšími.
V posledních letech se objevuje další vzorec vykoisování. Pracovníkovi je plat odebraný
formou pehnané ceny za služby, která mže zahrnovat ubytování, jídlo, vodu, elektinu,
dopravu, nkdy i nájem za pracovní prostor. Vtšinou je to vykoisovatel, který „poskytuje
služby“, vykoisovaný lovk neobdrží žádný nebo jen minimální plat. Prokázat
vykoisování je velice obtížné. V dalších pípadech mže vykoisovaná osoba pijet se
znaným dluhem, za služby pevadm (nap. doprava, falešné doklady, apod.) a oekává se
od nich, že si odpracují tento dluh. Tento pípad je zvlášt pravdpodobný, pokud se jednalo
o nelegální pechod hranic.
Výzkum z rzných zemí ukázal, že bžná praxe zprostedkovatel práce (v odvtvích jako
stavebnictví, úklid nebo zemdlství) velice ztžuje urit odpovdnost v pípadech obchodu
s lidmi za úelem nucené práce. Zprostedkovatelské dohody jsou proto používány k zakrytí
právní odpovdnosti, nkdy zámrn.
Skupiny, které jsou ohroženy obchodováním s lidmi se liší v rzných regionech a je obtížné
to zobecovat. Oficiální statistiky jsou omezené, pokud vbec existují.
2.4. Ochrana a pomoc obtem v praxi
Ochrana obtí je ve vtšin zemí zajištna zákony proti obchodování s lidmi nebo v širším
kontextu zákony o sociální ochran.
Pístup k jakémukoli druhu ochrany je podmínn správnou identifikací zasažené osoby.
Studie z celé Evropy potvrzují, že identifikace zstává závažným problémem ve všech
zkoumaných zemích (viz kapitola 3).

________________________________
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Nejistota v práci znamená rostoucí promnu od zarueného, stálého zamstnání k he placené a mén jisté
práci. (The Frassanito Network: Precarious, Pracarisation, Precariat – Impacts, traps and challenges of
a complex term and its relationship to migration, 2006)
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Nutno podotknout, že povolení k pobytu i pomoc osobám obchodovaným za úelem
pracovního vykoisování je poskytováno v rámci obecných opatení proti obchodu s lidmi,
ne na základ legislativy specifické pro obchod s lidmi za úelem nucené práce. Zatím je, zdá
se, málo známo o specifických potebách lidí, kteí byli obchodováni za úelem nucené práce
(nap. co se týe ubytování).10 V právním a sociálním poradenství se zaíná vytváet
specializace. Legislativa a praktická opatení se znan liší mezi jednotlivými státy, z nichž
nkteré jsou tradin zemmi pvodu, zatímco jiné jsou cílovými zemmi pro obchodované
osoby.
2.4.1. Povolení k pobytu
Všechny zkoumané zem, a již v teorii nebo v praxi, pedpokládají, že obchodované osob
by mlo být z poátku vydáno povolení k doasnému pobytu. Doasné povolení k pobytu by
mlo umožnit obti rozmyslet si a rozhodnout, zda bude souhlasit se spoluprací v trestním
stíhání pachatel obchodování.
Délka doby na rozmyšlenou se pohybuje mezi jedním msícem (v eské republice), 60 dny
(v Irsku, za uritých podmínek) a temi msíci (ecko, Rumunsko). Italská legislativa se od
tohoto obecného trendu odchyluje. Specifická doba na rozmyšlenou se v italském právu
nevyskytuje.11 Pesto Itálie nabízí déletrvající ochranu (s povolením k pobytu na šest msíc
s možností prodloužení na jeden rok) v situaci kdy daná osoba musela elit násilí, závažnému
vykoisování nebo vážnému ohrožení bezpeí. Je nutno poznamenat, že Itálie poskytuje
ochranu obtem obchodu s lidmi i v pípad, že nemohou nebo nejsou ochotny spolupracovat
s policií.
Doba na rozmyšlenou není vždy píslušnými autoritami respektována (jak ukázal výzkum
napíklad v Polsku). Obti jsou vyslýchány jakmile je to možné ve snaze získat bez prtah
dkazy.
Obti obchodu s lidmi, které nemají povolení k pobytu na území cílového státu, jsou závislé
na své ochot spolupracovat s orgány innými v trestním ízení proti pachatelm
obchodování. Pouze v malém potu pípad mohou humanitární dvody ovlivnit rozhodnutí,
že mohou v zemi zstat. Zídka mohou obti být zaazeny do programu na ochranu svdk
a to na základ dkaz, které poskytly soudu.12
_________________________
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Nkteí odborníci se domnívají, že poteby osob obchodovaných za úelem nucené práce jsou podobné
potebám obtí obchodování s lidmi za jiným úelem. Jiní dokonce tvrdí, že vtšina osob obchodovaných za
úelem nucené práce nemá žádné specifické poteby související s ochranou.
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Evropský výbor ve své zpráv o pevodu smrnice o krátkodobém povolení k pobytu tuto situaci hodnotil
kriticky (Evropský výbor: Zpráva výboru pro Evropský parlament a radu o použití smrnice 2004/81…, Brusel
2010 (COM (2010) 493), ale zárove zdraznil, že doba na rozmyšlenou se vtšinou v praxi používá.
12

Jak již bylo zmínno, v italské legislativ je tomu jinak.
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2.4.2. Ubytování a sociální služby pro obti
Ubytování pro obti obchodu s lidmi je vtšinou zajištno v njaké form bezpeného
ubytování, nap. specializovaném azylovém dom. Toto ubytování vychází z koncepce
ubytování pro ženy – obti obchodu s lidmi za úelem sexuálního vykoisování. Nkteré
zem, jako Irsko, pedpokládají, že obti obchodu s lidmi by mly být umístny
v ubytovacích stediscích pro žadatele o azyl.13 V Rumunsku jsou azylové domy zameny
pedevším na navracející se rumunské obany a jsou provozovány soukromými neziskovými
organizacemi. Existují zde smrnice o kvalit služeb, ale dotace jsou nerovnomrné
a obecným problémem zstává nedostatené financování. Tato skutenost pevažuje
i v ostatních zemích.
V mnoha zemích je nejisté, zda je ubytování pro obti obchodu s lidmi za úelem pracovního
vykoisování vbec dostupné. Výbor pro vnitní záležitosti dolní snmovny britského
parlamentu v roce 2009 zaznamenal: „Ve své zpráv o obchodování s lidmi z íjna 2006 náš
sesterský výbor, Parlamentní výbor pro lidská práva, shrnul: „v našem systému je zetelný
nedostatek kapacity poskytovaného ubytování a specializovaných služeb obtem, které to
potebují. Požadujeme, aby se rozšíení této kapacity stalo prioritou. Situace obtí nucené
práce, vetn zahraniních pracovník v domácnostech, je ješt horší: do vydání vládního
prohlášení o financování projektu „Poppy Project“ nebylo žádné ubytování vyhrazené tmto
obtem. Zjistili jsme, že se situace od té doby nezmnila.“14 Tato zpráva se týká situace ve
Velké Británii, ale výzkum ukazuje, že i v dalších zemích je situace podobná. Kyperská
nestátní nezisková organizace KISA, která pomáhá uprchlíkm, uvádí, že státem
provozované azylové zaízení odmítlo poskytnout ubytování obtem jednoho známého
pípadu obchodování s lidmi za úelem nucené práce, na základ toho, že zaízení bylo
ureno pouze obtem sexuálního vykoisování.
Sociální pomoc se zpravidla rozdluje na dva druhy: krátkodobá pomoc v nouzi (nap. nutný
lékaský zásah, tlumoení, psychologická krizová intervence) pro osoby v prbhu doby na
rozmyšlenou a komplexnjší podpora (dlouhodobá psychologická podpora, integrace do
spolenosti) pro osoby, které spolupracují pi trestním ízení, na dobu trvání tchto ízení
nebo i s možností získání povolení k dlouhodobému pobytu. Komplexní pée je nkdy
poskytována pouze po dobu probíhajícího trestního ízení anebo po dobu delší.15
____________________________________
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Tyto stediska jsou asto kritizována, viz. Free Legal Advice Centres (FLAC): Jedna velikost nesedí všem.
Právní analýza pímých dotací a systému rozdlování s Irsku, v dalších deseti letech. Dublin 2009.
14

Parlamentní výbor pro vnitní záležitosti: Obchod s lidskými bytostmi: Obchodování s lidmi ve Velké
Britanii, Londýn 2009, body 139-141.
15

Štdejší zabezpeení pro osoby s povolením k pobytu je však spíše voln používaný – Evropská komise
uvádí, že žádný lenský stát nemá ve své legislativ explicitn stanoveno poskytnout širší rozsah služeb obtem,
které mají povolení k pobytu. Viz. Evropská komise: Zpráva komise Evropskému parlamentu a Rad Evropy
o užití smrnice 2004/81, Brusel 2010 (COM (2010)493), str.8.
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Nkolik autor výzkumu zdraznilo, že pro lidi, kteí ztratili, nebo jim byly ukradeny
doklady (což je u obtí obchodu s lidmi astým jevem), je velice obtížné dosáhnout pístupu
k pomoci, na kterou teoreticky mají nárok. Nutno poznamenat, že státy zatím nebraly zetel
na to, že osoby obchodované za úelem nucené práce by mohly potebovat specifické služby
(nap. právní pomoc pi domáhání se odepeného platu).
V mnoha zemích mají obti s povolením k dlouhodobému pobytu stejný nárok na sociální
zabezpeení jako obané daného státu (jako nap. pístup ke zdravotnickým službám v eské
republice). V dalších zemích byly vytvoeny speciální fondy a programy pro pomoc
obchodovaným osobám v pístupu k rzným službám.
O programech návrat specificky pro osoby obchodované za úelem nucené práce je známo
málo. Ve stejné dob, kdy se obchod s lidmi za úelem nucené práce dostává do povdomí
veejnosti, dochází k obecnému omezení program asistovaných návrat pro obti
obchodování.16 Programy návrat dostupné obchodovaným osobám jsou obecné programy
asistovaných dobrovolných návrat nebo nespecifické programy návrat obtí.
2.4.3. Ústavní initelé
a) Vládní subjekty
Na základ toho, že obchodování s lidmi za úelem nucené práce je trestným inem (podle
mezinárodního a evropského práva), by bylo logické pedpokládat, že policie se bude zabývat
tímto problémem v rámci své bžné innosti, nebo specializovaných útvar. Teoreticky to tak
ve vtšin zkoumaných zemí je.
V praxi, nkteré zem zahrnují informovanost o problematice obchodování s lidmi, vetn
pracovního vykoisování do policejního školení (Velká Británie a Irsko), další zídily
specializované orgány s policejními pravomocemi (Rumunsko), ostatní mají specializované
útvary nebo jednotky v rámci existujícího uspoádání policejních sil (eská republika, Kypr,
ecko), povených vyšetováním dalších forem vykoisování (nap. sexuální
vykoisování). Mnozí zúastnní však vyjadují obavy, že tyto útvary/jednotky nemají
dostatené zdroje k naplování svých pravomocí.
Pedevším kvli finanním, ale i dalším omezením, nemžeme brát existenci
specializovaných orgán jako samozejmost. Nkteré specializované jednotky, jako britská
jednotka proti obchodování s lidmi londýnské policie, je stále ohrožena nuceným ukonením
innosti. Jiné prochází vleklou reorganizací (jako v pípad rumunské agentury proti obchodu
s lidmi ANITP).
____________________________________
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Omezení program asistovaných návrat orientovaných jak na obchodované osoby tak na navracející se
migranty obecn, bylo zpsobeno na jedné stran snížením financování tchto program a na stran druhé to byl
dsledek rozšíení Evropské unie a s tím spojené svobody pohybu a pobytu pro zem, do kterých organizace
jako nap. IOM díve organizovaly asistované návraty.
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Studie z vtšiny zemí ukazují, že policie není dostaten vybavená odbornými znalostmi od
vládních orgán pro vyšetování obchodu s lidmi za úelem nucené práce. V mnohých
zemích chybí základní nástroje, jako podrobné statistické údaje, pro mapování problému
v oblasti vykoisování.
Zajímala nás také komunikace mezi jednotlivými vládními orgány innými v problematice
pracovního vykoisování. Nkde je ustanovena spolupráce na vládní úrovni (nap.
meziresortní výbor založený v roce 1999 v ecku a expertní skupina proti obchodování
s lidmi na Kypru). Jinde jsou vytvoeny zvláštní orgány za úelem zajištní komunikace mezi
ministerstvy. Takovým píkladem je irská Jednotka proti obchodu s lidmi (AHTU). Nkde
existuje národní mechanismus pro pomoc obchodovaným obtem. Ovšem jasná a cílená
výmna odborných znalostí mezi subjekty zodpovdnými za problematiku práce a policií
zstává nadále spíše výjimkou než pravidlem.
V Itálii se v mnoha ohledech kombinuje práce policie a pracovních inspekcí v práci Oddílu
etnictva pro pracovní ochranu.17 Práce tohoto etnického oddílu vedla k odhalení mnoha
pípad obchodování. Bohužel je nutno poznamenat, že práce etnictva není vždy zamena
na ochranu tch, kteí byli vykoisováni, a astým výsledkem je deportace vykoisovaných
osob se všemi negativními následky z toho pro obchodované osoby vyplývajícími.
V dalších zemích nejsou pracovní kontroly souástí bžné práce policejních útvar
zabývajících se bojem proti obchodu s lidmi. Pracovní inspektoráty jsou svým založením
pedevším zamené na odhalování a trestání nelegální práce nebo na zmírnní následk
pracovních spor, než na zjišování vykoisování. Pracovní inspektoráty ve všech zemích
elí také nedostatenému personálnímu zajištní. Obti obchodování s lidmi za úelem
nucené práce asto nemají úinný pístup k právním prostedkm, aby se mohli domáhat
svých odepených mezd. To mže být následkem jejich nelegálního pobytu na území státu,
což asto zabrauje obchodované osob obrátit se na soud. Mže to také vycházet z postoje
nkterých soud, že práce vykonávaná obchodovanou osobou je souástí dohody o nelegální
práci.
b) Obanská spolenost
Velká ást kritiky smuje na neochotu vládních orgán adekvátn mapovat a zamit se na
obchod s lidmi za úelem nucené práce, avšak je poteba íci, že nestátní subjekty reagují na
problém obchodování s lidmi také pomalu. Pole psobnosti nestátních organizací v této
oblasti zstává omezené. Ve vtšin zkoumaných zemí se obchodu s lidmi za úelem nucené
práce vnuje pouze jedna nebo dv organizace.
Ve všech zkoumaných zemích se v problematice obchodu s lidmi zpoátku angažují nestátní
organizace a nkdy odbory. Nkteré nestátní organizace zaaly analyzovat a zabývat se touto
problematikou z pohledu migrace (nap. irské Centrum pro práva migrant nebo britská
_________________________________
17

etnictvo (italsky: Arma dei carabinieri) je italské státní etnictvo s dvojí rolí - jako souást ozbrojených sil
a policie (více na www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/EN/InstitutionalDuties/07_EN.htm).
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Linka pro migranty) a nkteré již pracovaly v oblasti boje proti obchodu s lidmi za úelem
sexuálního vykoisování (nap. Rumunský AIDRom, La Strada v Polsku a v eské
republice). V obou pípadech ovlivuje perspektiva práv migrant práci v boji proti
obchodování s lidmi. V odborových organizacích se zvyšuje povdomí o tomto problému.
V této brožue popisujeme nkteré rané zkušenosti se zapojováním odborových hnutí do
problematiky spojené s obchodováním s lidmi.
Nestátní organizace hrají dležitou roli v zajišování ubytování pro obchodované osoby
a poskytování psychosociální podpory. Tyto organizace také pomáhají s asistovanými
návraty. Ze závr národních a regionálních studií vyplývá, že tyto služby byly již díve
poskytovány osobám obchodovaným za úelem sexuálního vykoisování nebo potebným
osobám obecn. Jinými slovy, specializované služby pro obti obchodu s lidmi za úelem
nucené práce jsou stále v poátcích.18
Klíovým problémem pro nestátní organizace je správná a rychlá identifikace
obchodovaných osob (více v kapitole 3). V mnoha pípadech mohou nestátní organizace
poskytovat pomoc obtem obchodování až pozd, pokud vbec. Panuje obecná shoda v tom,
že je zapotebí dále rozvíjet aktivní terénní práci pro identifikaci (viz kapitola 3). Nestátní
organizace v rzných zemích volají po kvalitnjší legislativ pro identifikaci a ochranu obtí
obchodování. To by zahrnovalo zmny v imigraních a pracovních zákonech. V nkterých
zemích je vytvoen systém spolupráce vládních a nevládních subjekt v oblasti boje proti
obchodování s lidmi obecn a také specificky nucené práce.
Odborové organizace hrají podstatnou roli v boji proti obchodování s lidmi. Bilaterální
smlouvy o pevoditelném lenství mezi odborovými organizacemi rzných zemí pomáhají
posílit pozici tch, kteí by mohli být obchodováním s lidmi ohroženi. V závislosti na
legislativ, odbory mohou hrát dležitou roli v pracovních soudních procesech, ale také pi
kontrolách na pracovištích a identifikaci. Spoleenský dialog mže mít velký význam pro
prevenci obchodování. V posledních letech jsme zaznamenali povzbuzující vývoj v ochot
odbor obhajovat práva nelegálních migrant. Dležitá podpora v tomto ohledu pišla ze
shromáždní rady ITUC v roce 2007, kde bylo pijato prohlášení „Smrem ke globální
odborové alianci proti nucené práci a obchodování s lidmi“.
U píležitosti 90. výroí eckého odborového svazu v listopadu roku 2008 organizovala
ITUC, spolen se svým evropským protjškem ETUC a eckým GSEE, mezinárodní
odborovou konferenci zamenou na boj nucené práci a proti obchodování s lidmi.
V roce 2009 publikovala ITUC píruku nejlepší praxe v boji proti nucené práci
a obchodování s lidmi, která popisuje roli ITUC v koordinování Svtového odborového svazu
praxe v boji proti nucené práci a obchodování s lidmi. Podncuje lenské odborové
organizace ITUC k zabývání se tímto problémem.

17

3. Identifikace – klíové téma v boji proti obchodu s lidmi za úelem nucené práce
Identifikace obchodované osoby je zásadní souástí pi jakémkoli pokusu ešit problém
obchodování za úelem nucené práce. Pedevším je to zásadní pro uplatování práv
obchodovaných osob. Je jasné, že když lovk nebude rozpoznaný jako obchodovaná osoba,
nebude moci využívat specifické pomoci a ochranných mechanism pro obti obchodování
ani nebude mít pístup ke svým právm jako ob trestného inu (nap. požadovat
odškodnní). Identifikace je také pedpokladem pro policii a soudy k vyšetování a potrestání
pachatel.
I když toto je pravdou v pípad jakékoli formy obchodování s lidmi, šance, že se správn
identifikuje ob obchodování za úelem nucené práce je v souasné dob malá.
3.1. Identifikace – vytváení vlastního systému pro identifikaci
Pi rozvíjení schopnosti spolenosti identifikovat osoby obchodované pro nucenou práci, je
nezbytné mobilizovat a zapojit existující organizace (nap. organizaci, ke které patíte vy)
s jejich stávajícím zmocnním a vztahem k problematice práce a souvisejících oblastí. Mnoho
z tchto organizací bude mít zájem hrát roli v procesu identifikace. Pestože nepjde
o organizace specializující se na obchodování s lidmi, mohou hrát podstatnou roli díky svému
širšímu poli psobení a tím zvyšovat šance na identifikaci obchodovaných osob. Aby
naplnily tuto roli, bude poteba uritý organizaní rozvoj.
Zde je nkolik návrh pro rozvoj inností organizací:
3.1.1. Vytváení aktivní práce v terénu
V oblasti obchodu s lidmi za úelem nucené práce je nezbytné hledat cesty jak se dostat
k lidem ohroženým nebo zasaženým obchodováním s lidmi. Vykoisování se odehrává asto
v odlehlých nebo zpoátku neznámých oblastech. (v tomto ohledu je obchod s lidmi za
úelem nucené práce jiný než za úelem sexuálního vykoisování, z jehož podstaty vyplývá,
že obchodované osoby jsou kontaktovány).
Je proto nezbytné, aby organizace poskytovaly nízkoprahové kontaktní místo, kam se lidé
ohrožení obchodem s lidmi mohou obrátit. Mnoho lidí nacházejících se v situaci
obchodovaných, samo sebe nevnímá jako obchodované, kontaktní místo by proto mlo
nabízet více (ne jen být omezeno na pedstavu „obchodování s lidmi“), aby bylo pro
potencionální obti obchodu s lidmi zajímavé. To také zajistí, že kontaktní místo vejde ve
známost v širší imigrantské komunit díky tomu, že si o nm lidé eknou.
Nízkoprahová centra
Existuje dobrá zkušenost s nízkoprahovými centry, kde mohou cizinci pracující v dané zemi
najít rzné druhy specializovaného poradenství, jako právní rady o povolení k pobytu
a pracovním právu, nejlépe v jejich rodném jazyce a bez toho, aby museli odkrýt svou
totožnost.
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Dobré zkušenosti jsou také se skupinami, kde se mohou migranti sdružovat. Centrum pro
práva migrant v Irsku je napíklad místo pro setkávání skupin migrant, které jsou rozdlené
podle profesí: pracovníci v domácnostech, pracovníci v restauracích, v zemdlství. Církve
mohou také hrát dležitou roli jako místa setkávání a sdružování.
Nízkoprahové centrum se musí nacházet na míst, které je pro migranty snadno dostupné
(nap. v blízkosti prostedk hromadné dopravy). Poloha takovéhoto centra by i dalších
aspektech mla umožovat snadný pístup. Napíklad by se mlo uvážit, zda lokalita a okolí
centra budou mít vliv na dostupnost a atraktivitu centra.
Také otevírací doba by se mla uvážit. Sice mže být obtížné zajistit dlouhou otevírací dobu,
ale centrum by mlo být otevené mimo bžné pracovní hodiny alespo jednou za týden, aby
se umožnil pístup i tm migrantm, kteí nemají možnost pijít v bžné pracovní dob.
Pokud je to možné, centra by také mla nabízet hlídání dtí, aby ho mohly využívat i matky.
(Pi organizování nízkoprahového centra je dležité mít na zeteli otázku bezpenosti. Pro
další informace, viz níže).
Aktivní práce v terénu
Pokud máte njaké náznaky o tom, kde se vykoisování obchodovaných osob odehrává
(nap. továrny, pracovišt úklidových firem) nebo kde osoby obchodované za úelem nucené
práce žijí, mžete samozejm tato místa navštívit. Je ale velmi dležité peliv uvážit možné
následky této návštvy na obchodované osoby i toho, kdo návštvu vykonává, protože ve
vtšin pípad budou v míst i ti, kdo se na vykoisování podílí. Je dobré prozkoumat, zda
jsou místa, kde se mžeme setkat s možnou obtí obchodování v bezpenjším a mén
sledovaném prostedí. Pokud znáte nkoho v daném prostedí, mže vám to umožnit být tam
jako „host“ bez vyvolání podezení. Drobné pedmty (nap. krabika zápalek), kde jsou
natištny informace o vaší organizaci a kontakt, mohou být užitené v pípad, kdy máte jen
krátký as na navázání kontaktu s osobou. Samozejm, materiály a informace by mly být
v tolika jazycích, v jakých je poteba. Mli byste uvést, jak a kde mohou lidé vaši organizaci
dále kontaktovat (nap. pes výše zmínné nízkoprahové centrum nebo telefonní linku).
Telefonické linky
V mnoha pípadech mže být obtížné nebo nemožné navštívit všechna místa, kde probíhá
vykoisování. Telefonická linka má proto zásadní význam. Zde je opt dobré propagovat
telefonickou linku nejen v úzce definovaném kontextu „proti obchodu s lidmi“, ale v širším
kontextu jako linku poskytující podporu a právní pomoc pracovníkm picházejícím z jiných
zemí. Takto bude mít linka širší psobnost. Pracovníci linky by mli mít široký zábr znalostí
v právní a sociální problematice a rovnž výcvik v poradenství.
Mnoho dležitých informací mže být sdlováno prostednictvím telefonické linky, ale asto
bude dležité odkázat na kontaktní místo (nap. nízkoprahové centrum). Mže být také
naplánována návštva v terénu k získání více informací a poskytnutí lepší rady v dané situaci.
Je užitené, když si vaše organizace vytvoí jasné metodické pokyny jak odpovídat na dotazy
a sbírat informace poskytnuté po telefonu.
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Zásady práce v terénu
Jak již bylo zmínno, nízkoprahové služby by mly být poskytovány v rodném jazyce lidí,
kteí nízkoprahové centrum navštíví. Nkdy mohou vytvoení kontaktu mezi pracovníky
centra a klienty napomoci prostedníci ze zem daného klienta. Jazyková vybavenost
pracovník centra a dobrovolník mže pokrýt uritý poet jazyk, ale nkdy je teba
spolehnout se i na externí tlumoníky a jinou pomoc.
Pi výbru tlumoník je na míst velká opatrnost: Mžeme vylouit možnost, že tlumoník
mže být njakým zpsobem zapletený s pachatelem vykoisování? Pokud lovk hledající
pomoc pijde s pítelem nebo píbuzným, který zprostedkovává komunikaci, je zvlášt
dležité zajistit nezávislé tlumoení a možnost setkat se s lovkem o samot (bez jeho
prvodce). Pomže to vylouit možnost, že tento „pítel“ je ve skutenosti zapletený do
vykoisování.
Je velmi vhodné když mže být telefonická linka bezplatná – pokud možno jak v rámci
daného státu tak ze zahranií. Jak již bylo zmínno, je dležité, aby bylo íslo linky
propagováno v co nejširším zábru, pomocí informaních materiál, malých dárkových
pedmt apod. Dalším místem pro inzerování vašich služeb dané cílové skupin mohou být
bezplatné noviny.
Pro zkvalitování oslovování cílové skupiny mže být užitené ptát se volajících na
telefonickou linku odkud na vás získali kontakt.
Zamstnanci a dobrovolníci pracující na telefonické lince by mli mít možnost, nebo
i povinnost, pravidelných poradenských supervizí za úelem jak ochrany vlastní psychické
pohody, tak pro profesionální rst jako poradce.
3.1.2. Reakce na informace získané z druhé ruky
S tím, jak budete rozšiovat svou terénní práci, zejm se k vám zanou dostávat informace
od dalších lidí, upozorujících vás na pípady vykoisování (obchodu s lidmi) a žádajících
vás, abyste zasáhli. Nkdy o pípadech obchodování s lidmi pinášejí zprávy média.
Tyto kousky informací jsou velice dležité, ale zárove mohou být problematické.
V ideálním pípad vám pomohou odhalit pípady obchodování s lidmi a umožnit vám
identifikovat a pomoci obchodovaným osobám, ale v nejhorším mohou také vést ke ztrát
asu a zdroj a nevdomky mžete také již tak obtížnou situaci obchodovaných osob ješt
zhoršit (napíklad u lidí bez povolení k práci a pobytu na území).
Je dležité zdraznit, že informace získané od tetích osob by nás nemly vést k zahájení
njakého rozsáhlého zásahu, i když se situace zdá velmi naléhavá.
Je poteba položit základní otázky každého zkoumání (kdo-co-kde), abychom mohli pokroit
k dalšímu sledování. Je obzvlášt dležité, aby lovk, která nás informuje objasnil, jak dané
informace získal.
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Prvním krokem je posouzení zdroje informací: známe toho lovka nebo organizaci,
poskytnul již v minulosti njaké informace a jak relevantní nebo správné tyto informace
byly? Pokud je zdroj dvryhodný, mžeme pokroit dále k vyšetování údajného pípadu
obchodu s lidmi. V závislosti na tom se mžete rozhodnout, že je vhodné si informace ovit,
teba osobn na míst, kde má k vykoisování docházet. V tomto pípad je teba dbát na
bezpenost svou i potencionální obchodované osoby. V nkterých pípadech se mžete
rozhodnout zapojit další subjekty (nap. pracovníka vládní instituce nebo policii).
Jak již bylo zmínno, je teba zvážit i jaké nezamýšlené vedlejší dsledky mže jakýkoli
zásah z naší strany vyvolat (nap. když se rozhodneme s policií navštívit místo, kde má
údajn docházet k obchodu s lidmi, nemusíme najít žádný pípad obchodu s lidmi, ale policie
mže objevit cizince bez potebných povolení a doklad a stíhat je, zadržet nebo deportovat).
Vaše rozhodnutí zapojit další subjekty by mlo uvážit, jaké subjekty (zvlášt pokud jde
o státní) mohou sdílet váš zámr bojovat proti obchodu s lidmi nebo jsou nejblíže vašemu
povení v dané oblasti. V nkterých zemích mají urité nestátní organizace pístup na
pracovišt – napíklad odborové organizace mají oficiální roli pi kontrolách na pracovištích
a nestátní neziskové organizace mají svou roli pi auditech podnik. Rozdíl je i mezi státními
subjekty. Pracovní inspektoráty napíklad mohou mít hlavní zájem v boji proti vykoisování,
ale potrestání a zadržení cizinc, kteí na území státu pobývají nelegáln, není jejich
zámrem.
Detailnjší prozkoumání pípad podezení na obchod s lidmi nám ukáže, zda je poteba další
vyšetení pípadu.
3.1.3. Bezpenost
Vtšina práce v boji proti obchodu s lidmi není zvlášt nebezpená, avšak mli byste si být
vdomi, že problémy ohledn bezpenosti mohou nastat, pedevším pro pracovníky
a dobrovolníky pracující v pímém kontaktu s veejností. Proto je lepší pedvídat tyto
problémy pedem a vypracovat bezpenostní plán.
Dobrý bezpenostní plán zaíná zhodnocením rizik, které by mlo být vypracováno
specialistou (mžete se obrátit na policii, zda bude ochotna vám v tom poradit, a rovnž
mohou pomoci odborníci z podobných organizací). Organizace pracující se stejnou
problematikou budou mít zejm málo nebo žádné zkušenosti, ale je možné se uit od
organizací s podobným polem psobnosti jako teba terénní práce s lidmi obchodovanými za
úelem sexuálního vykoisování. Zkušenosti s terénní prací s jinými cílovými skupinami
(nap. s bezdomovci) mže být také užitená.
Bezpenostní plán zohleduje rzné druhy možných ohrožení pro organizaci a její
zamstnance a dobrovolníky.
-

Jak se zachovat v situaci, kdy je zamstnanec nebo dobrovolník cílem fyzického
útoku, nap. pi práci v nízkoprahovém centru nebo v terénu.
Jak jsou ve vaší organizaci shromaž ovány a uchovávány údaje o klientech a jak
zajistit, že se informace nedostanou ke tetím osobám. To zahrnuje úvahy‚
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o bezpenosti uchovávaných dat, ale také pemýšlení o tom, jak minimalizovat poet
lidí ve vaší organizaci, který zná detaily jednotlivých klient / pípad. Mli byste se
ídit pravidlem „poteby vdt“.
Mli byste být opatrní pi pijímání nových zamstnanc nebo dobrovolník do vaší
organizace: Mžete ovit profil a pravdivost údaj o lidech pedtím, než nastoupí do
zamstnání nebo u vás zanou vykonávat práci? Ne vždy budete mít možnost
takovéto kontroly nebo to mže narušovat atmosféru dvry a spolupráce. V tom
pípad je moudré být opatrný a nového zamstnance / dobrovolníka povovat úkoly
citlivjší povahy postupn.

Užitený je praktický trénink jak se vyhnout a jak zvládat rizikové situace.
Zvláštní opatrnost by mla být dodržována, když vaše organizace provozuje azylové
ubytování. Zkušenosti s ubytováním osob obchodovaným za úelem nucené práce jsou zatím
malé. Mnoho zkušeností se získalo pi ubytovávání žen obchodovaných za úelem sexuálního
vykoisování. Z tchto zkušeností také mžeme v naší oblasti erpat.
CCME a partnei již v roce 2005 popsali nkteré podstatné bezpenostní úvahy v azylových
domech pro obchodované ženy v aktualizované „píruce pro zvyšování informovanosti a
sociální pomoc“. (srovnej: http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_
Slavery_Anti-Trafficking/2005-04-25_CCME_Bro_-_CAT_II_-_Action-oriented-guide-forawareness-raising_social_assistance.pdf , str. 21ff).
Bude velice dležité a zárove nároné udržet adresu azylového domu utajenou – vyžaduje to
obrovskou dávku disciplíny jak od zamstnanc, tak od klient azylového domu. Mlo by být
zásadou, že osoba, která využívá azylové ubytování, se písemn zaváže neprozradit adresu
žádné tetí osob. Pístup do azylového domu by mly mít pouze osoby tam žijící nebo
pracující. Pro pípad, že by bylo místo azylového ubytování odhaleno, je záhodno mít krizový
plán: mže být azylové ubytování pemístno (teba v pípad decentralizovaného ubytování
v azylových bytech). Doporuuje se, aby si organizace ujasnila s píslušnými policejními
útvary, zda a jak mže policie pomoci chránit azylové bydlení a obchodované osoby zde
ubytované, pokud bude poteba. Je nezbytné mít vypracovaný postup (nejlépe v písemné
form) pro pípady bezprostedního nebezpeí a jasn urené kontaktní osoby (jak u policie
tak u pomáhající organizace) pro pohotové ešení ohrožující situace.
3.1.4. Dokumentování a mapování problému
Znanou obtíž v boji proti nucené práci pedstavuje obecný nedostatek spolehlivých
informací: kde se nucená práce vyskytuje, jaký je její charakter, kolik se vyskytlo pípad.
Je dležité, jak pro vaši organizaci, tak pro širší veejnost, mapovat obchodování s lidmi za
úelem nucené práce.
Na jedné stran to zahrnuje zjišování dostupných informací o situaci na celostátní nebo
regionální úrovni. Na druhé stran se mžeme pokusit nartnout situaci pomocí informací,
které organizace získala vlastní inností.
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Studie vypracované nestátními organizacemi v zemích jako Irsko nebo Španlsko (MRCI
studie: „Ani dopedu, ani zpt“ z roku 2006 a ACCEM studie „Výzkumná studie o Obchodu
s lidmi za úelem nucené práce“ z roku 2008) pomáhají upozorovat širší veejnost na tento
problém. Vlastní studie mohou také sloužit jako nástroj zvyšování informovanosti v rámci
organizace, která se zabývá identifikací.
Poátení fáze mapování problému zahrnuje:
-

Systematické shromaž ování informací, které jste získali bhem své práce.
Aktivní vyhledávání dalších subjekt, které mohou mít znalosti o obchodování s lidmi
za úelem nucené práce a dotazování se na jejich zjištní.
V neposlední ad pímé a cílené zkoumání problému przkumem situací a oblastí,
kde máme podezení, že by se mohlo obchodování s lidmi vyskytovat.

Vždy je dležité zjistit, ve kterých oblastech práce je pravdpodobné, že k vykoisování
dochází, dále kde (geograficky) a v jakém ekonomickém sektoru nebo oblasti prmyslu se
vyskytuje. To nám pomže k urení charakteristik obtí, nap. etnického pvodu,
a k pesnému analyzování pevažujících forem a zpsob vykoisování. Jako píklady
mžeme uvést: lidé obchodovaní za úelem nucené práce, kteí nedostávají žádný plat; lidé,
kteí dostávají zaplaceno, ale pozdji jim jsou peníze odebrány tím, že musí platit neúmrn
vysoké poplatky za ubytování apod. a další bžné typy vykoisování.
V každém pípad byste mli shrnout a publikovat výsledky mapování problému. Nejlépe
i doplnní pípady obchodování s lidmi, které mžete detailnji popsat (samozejm
s ohledem na ochranu osobních údaj daných osob. Zárove mžete publikování využít
k povzbuzení dalších lidí, aby vám oznamovali pípady, kde je podezení na obchod s lidmi,
a tím zvýšit pravdpodobnost identifikace.
3.1.5. Zlepšování informovanosti ve vaší organizace
Vaše organizace pravdpodobn nebude zamena pouze na obchodování s lidmi za úelem
nucené práce jako jedinou problematiku – bude se zabývat i jinými formami obchodování
s lidmi (nap. sexuální zneužívání) nebo dalšími tématy v oblasti práce. To zajišuje široké
možnosti, ale také to znamená, že budete muset informovat a školit o této form obchodování
s lidmi v rámci vaší organizace.
Mže být dobré spojit zvyšování informovanosti se širší externí inností.
ecký odborový svaz poádal velkou mezinárodní konferenci v Athénách v roce 2008,
kterou využil i jako píležitost informovat své vlastní leny o problematice obchodování
s lidmi.
Dobrý nápad je organizovat ve vašem týmu tematický seminá, kde by ti, kteí pracují
s problematikou obchodu a lidmi informovali ostatní o své práci.
Podle zvyk ve vaší organizaci mžete použít i mén formální styl, nap. zorganizovat obd.
Mže být využito i umlecké formy vyjadování – nap. výstava fotografií focených
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obchodovanými osobami. Vnitní nástroje komunikace, jako teba zpravodaje, bulletiny,
mohou také poskytnout prostor pro informování o vaší práci.
Finská ekumenická rada využila svj každoroní informaní týden nejen pro vnjší
komunikaci, ale i zvýšení informovanosti vlastních len o problematice obchodu s lidmi.
Vedení vaší organizace asto nemusí být detailn seznámeno s vaší specializovanou prací. To
mže vést k obtížné situaci, nap. když chcete, aby vedení veejn promluvilo k této
problematice. Je proto dobré navrhnout tematický píspvek o vaší práci teba na schzce
pedstavenstva organizace.
Dležitým bodem pi zvyšování informovanosti, jak v rámci organizace, tak i v širší
veejnosti, je oprava mylných pedstav o obchodu s lidmi. Jedna z mylných pedstav je, že
obchod s lidmi souvisí výhradn jen se sexuálním vykoisováním. Také názor, že obchod
s lidmi je novodobé otroctví, který je sám o sob správný, ale mže vést k pedstav, že
obchodované osoby jsou skuten drženy pod zámkem a je s nimi zacházeno jako s otroky
ped 200 lety. Sice to tak mže být, ale vtšinou jsou mechanismy držení obchodovaných lidí
v zajetí mén zjevné a potebují bližší prozkoumání.
3.1.6. Služby reagující na genderové rozdíly
Gender je velice dležitým aspektem vývoje a transformace organizací, které psobí v boji
proti obchodu s lidmi za úelem sexuálního vykoisování, v organizace zabývající se
problematikou obchodu s lidmi za úelem nucené práce.
Mnoho organizací, které se zamují na problematiku boje proti obchodu s lidmi za úelem
sexuálního vykoisování byly založeny jako feministické organizace nebo organizace
prosazující ženská práva. Rozšíení pole psobnosti i na poskytování služeb mužm, kteí
byli obchodovaní, vyvolá adu otázek.21 Mže to vyvolat i zamyšlení se nad principy
a základy práce dané organizace. Zmna tchto princip nemusí být nutná, je však dležité
zamyslet se nad tím, co to znamená v praxi.
Co se týe praxe, bude dležité si urit, zda by mezi zamstnanci organizace mli být i muži
a zda je poteba zmnit metodiku práce. Zatím máme málo znalostí o specifických potebách
muž, kteí se stali obmi obchodu s lidmi. Pesto, dosavadní pímé zkušenosti ukazují, že
muži se vyrovnávají se zranitelností a pozicí obti jinak než ženy. Obchod s lidmi za úelem
nucené práce mže mít traumatizující efekt na osoby, kterých se týká, a zdá se, že známky
traumatu u muž jsou obtížnji zjistitelné než u žen, které byly obchodovány za úelem
sexuálního vykoisování. V dsledku rozdílu mezi mužskou a ženskou rolí obecn, zvlášt
v zemích pvodu, mají muži, kteí byli obchodováni, asto velký problém, identifikovat sebe
jako ob nebo uznat skutenost, že se stali obtí. Pedpokládá se, že toto mže být ješt
zhoršeno tím, když je poradcem žena. V této souvislosti by bylo užitené, aby byl k dispozici
jako poradce muž, nejlépe se znalostmi kulturního prostedí a jazyka zem, ze které obchodo_________________________________________
21

Specifika poradenství pro ženy, které byly obchodovány za úelem nucené práce, pedstavují nároný úkol,
avšak poradenství pro obchodované muže se zdá ješt náronjší, vzhledem k tomu, jak málo zkušeností máme.
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vané osoby pochází. V nkterých zemích jsou specifické mužské organizace zabývající se
rolemi muže a ženy. Stálo by za to spojit se s tmito organizacemi a zjistit, zda by mohly být
nápomocné pi navrhování a podoby a metod práce ve vaší organizaci.
Pamatujte, že rozšiování psobnosti vaší organizace bude vyžadovat as a zdroje. Riziko
nabízení služeb bez dostatku dalšího financování se mže projevit dvma zpsoby. Zaprvé by
služby mohly mít nízkou úrove a zadruhé mžete ztratit ze zetele a zanedbat pvodní
poslání vaší organizace.
3.1.7. Služby reagující na genderové rozdíly
V diskusi o nejlepší praxi podpory a pomoci lidem ohroženým obchodováním je jeden
dležitý druh organizací asto opomíjen – organizace samotných lidí ohrožených
obchodováním. Toto je zárove pekvapivé i problematické, protože práv tyto organizace
pispívají obrovským množstvím znalostí a nezbytným úhlem pohledu k debat. Nestátní
organizace v nkolika zemích mají dobrou zkušenost s poskytnutím prostoru pro skupiny
migrant se scházet a organizovat, a referují o tom, že díky tomu získaly dležité informace
a porozumní problematice. Toto porozumní se týkalo zpsob najímání cizinc, situací
vytváejících zranitelnost a zpsoby posilování cizinc a jejich schopnosti se s tím vyrovnat.
Stejn pozitivní, i když ne tak poetné jsou zkušenosti se skupinami organizovanými obmi
obchodu s lidmi. V obou pípadech došlo k podstatnému obohacení diskuze o problému a to
ne díky tomu, že by organizace mluvily ve prospch obtí obchodování, ale tím, že jim
umožnily mluvit ve svj vlastní prospch.
Setkání a sdružení migrant jsou dležitou souástí sebe-organizování a sdílení informací.
Církve a náboženské skupiny v mnoha zemích hrají dležitou roli v poskytování prostoru pro
skupiny své nebo jiných církví a tím dávají migrantm možnost a prostor pro sebeorganizaci. V mnoha zemích existují poboky odborových organizací specificky pro
migranty, nkdy i pro migranty z jedné urité zem. asto mohou tyto poboky a jejich
setkání poskytnou dležitý náhled na to, kde mohou být migranti vystaveni situacím, kde jsou
zranitelní a kde se mže odehrávat obchodování.
3.2. Rozvoj spolupráce pro identifikování osob obchodovaných za úelem nucené práce
3.2.1. Reakce organizací na celostátní a místní úrovni
Rozvoj vaší organizace za cílem identifikace obtí obchodu s lidmi je klíový, avšak je jasné,
že odpovídající reakce by mla být tvoena ve spolupráci se státními orgány. Spolupráce mezi
státem a nestátními organizacemi je nezbytná, i když asto obtížná. Obecným úvahám o této
spolupráci je vnována zvláštní kapitola v této brožue, ale nkolik témat by mlo být
zdraznno vzhledem k problematice identifikace. asto jdou oblasti vnitního rozvoje
organizace a rozvoje vnjší spolupráce ruku v ruce.
Pracovní inspektoi
Pracovní inspektoi mohou potencionáln hrát velmi významnou roli v identifikaci obtí
obchodu s lidmi za úelem nucené práce. Je poteba zhodnotit jejich právní mandát v rámci
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národní legislativy, asto totiž psobí hlavn v roli mediátora, který se snaží zajistit, aby byly
dodržovány pracovní pedpisy, a jakékoli porušení se v budoucnu zastavilo. Vtšinou mají
administrativní pravomoci a mohou zamstnavatelm uložit pokutu, ale ve vtšin zemí
postrádají pravomoc zahájit trestní vyšetování nebo formáln identifikovat ob vyšetování.
Další omezení jejich psobnosti spoívá v prostém faktu, že zdroje inspektorát jsou asto
omezené a tak nemají možnosti provázet širší kontroly.
Další pekážkou je, že vykoisování se mže odehrávat v odlehlých oblastech, jako tomu
asto je v pípadech vykoisování v zemdlství nebo v domácnostech. Tudíž pracovním
inspektorm brání v identifikaci obtí obchodu s lidmi v jednotlivých odvtvích jak právní,
tak praktické pekážky. Je nezbytné, aby inspektoi ve snaze zvýšit úinnost své práce,
spolupracovali i s jinými subjekty.
Dležitou oblastí spolupráce, která mže zvýšit dopad psobnosti pracovních inspektor, je
spolupráce se státními a místními policejními silami. Tyto orgány, na rozdíl od pracovních
inspektor ve vtšin zemí, mohou zahájit trestní stíhání, i v rámci legislativy proti
obchodování s lidmi. Mohou zajistit potebné vyšetování v prostedí vykoisování
a následn mže být vznesena obžaloba z trestného inu proti údajným pachatelm
obchodování s lidmi. Navíc mohou zajistit, aby obti obchodování byly formáln
identifikovány22 a mohly mít pístup k ochranným opatením a využívat pomocné a podprné
služby. Ovšem tyto služby pro obchodované osoby mohou být zajištny pouze pokud je
policie povena upednostnit vyšetování obchodu s lidmi a ochranu obtí ped dalšími
záležitostmi jako vyšetování nelegálního pisthovalectví.
V Itálii existuje speciální policejní útvar - Oddíl ochrany pracovních sil (CTL – Comando
Tutela Lavoro), který je poven pracovat spolen s pracovními inspektory pi zajišování
kontrol na pracovištích. CTL je speciálním útvarem etnictva a psobí na regionální úrovni
v rámci celé Itálie. Pracovní inspektoi mají rozšíenou roli a v jejich kompetenci je i psaní
zprávy po vykonané kontrole. Tyto zprávy mohou být použity jako souást dkazních
materiál u soudu pi pípadném soudním prošetování daného pípadu. CTL má ve své
kompetenci zahájit následné vyšetování pípadu. Oficiální identifikace obtí obchodu s lidmi
zstává v kompetenci místní policie, ale kontroly zvyšují možnost odhalení vykoisování
a vedou k identifikaci obtí.
Je teba poznamenat, že oficiální oznámení od CTL o potencionálních obtech spolu
s písemnou zprávou pracovních inspektor ze spolené kontroly, je podstatou ízení, které ve
vtšin pípad vede k oficiální identifikaci obtí. Obecn platí, že pínos takovýchto operací
pro obchodované osoby je dosáhnut pokud jsou tyto operace zameny na ochod s lidmi a ne
na vyšetování ilegální migrace.

____________________________________
22

Pracovní inspektoi mohou rozhodnout, zda bude osoba považována za ob obchodu s lidmi, nebo se mohou
odvolat na píslušné orgány.
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Další klíová spolupráce se odehrává mezi odborovými organizacemi a pracovními
inspektory. Odborové organizace mohou zastávat roli mechanismu vasného varování pro
identifikaci pracoviš s vykoisujícími pracovními podmínkami. Touto cestou mohou být
pekážky v dsledku limitovaných financí alespo ásten pekonány tím, že kontroly
mohou být zameny na pracovišt, kde již bylo podezení na možné vykoisování vzneseno
zástupci odbor.
V ecku je bžnou praxí, že pracovní inspektoi navštvují podezelá pracovišt spolen se
zástupci odborových organizací a prošetují pracovní podmínky prostednictvím rozhovor
jak se zamstnanci, tak se zamstnavateli. Tam, kde se objeví urité množství dkaz
o vykoisujících podmínkách, je dkazní bemeno na zamstnavateli. Bohužel jsou pracovní
inspektoi oprávnni uložit pouze administrativní sankce jako pokuty, ve form kompenzace,
která mže být zaplacena pracovníkm, ale nemají možnost zahájit trestní stíhání.
Místní sdružení
Když vezmeme v úvahu regionální aspekt fenoménu obchodu s lidmi za úelem nucené
práce, k nmuž dochází asto v odlehlé lokalit, je velice dležité, aby se formovala lokální
spolupráce a aktivn se zapojily místní oddlení státních institucí, nap. policie (viz také
kapitola 4).
Lokální sdružení by mly zapojit subjekty jako nestátní organizace, státní instituce, místní
zastupitelství, odborové organizace i místní sdružení podnikatel. V prvé ad pomže široké
složení sdružení napomoci zvyšovat informovanost o problému a organizovat reakci s co
nejširší sítí úastník. Regionální subjekty znají místní situace, a mají nejlepší pozici pro
kontroly a vyšetování a zárove i poskytování pomoci obtem. Navíc se pomocí tchto
iniciativ budují osobní kontakty mezi píslušnými aktéry, což dále usnaduje spolupracující
pístup. Dalším pínosem zavedení této mnohoetné spolupráce místních subjekt je
vytváení urité záchranné sít proti korupci. To mže být odpovdí na složitou situaci
rozšíeného vykoisování soustedného v jedné zempisné lokalit, které je asté
v oblastech, kde vykoisující pracovní podmínky pomáhají živit místní ekonomii
v odvtvích jako zemdlství nebo turismus.
V Rumunsku byly na regionální úrovni (v každém ze 47 kraj) ustaveny mezi-institucionální
týmy skládající se jak ze státních tak z nestátních subjekt. Každý tým podává jednou za šest
msíc zprávu celostátnímu orgánu proti obchodu s lidmi (ANITP) a bhem spolených
setkání si vymují informace vztahující se k situaci a snaží se ešit konkrétní pípady
obchodu s lidmi. V tchto mezi-institucionálních týmech je prostor také pro „školení
školitel“ a plánování spolených preventivních kampaní.
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3.2.2. Zapojování nespecializovaných organizací a služeb
Krom vytváení a rozvíjení kapacity specializovaných nestátních organizací a státních
institucí, je dležité informovat a zapojit nespecializované organizace a služby v procesu
identifikace obtí. (Samostatná kapitola v této brožue popisuje, jak mže být vaše organizace
transformována, aby lépe reagovala na obchod s lidmi a pracovní vykoisování).
Nemžeme dostaten vyzdvihnout dležitost informování a zapojení tchto subjekt pro
úinnou identifikaci obtí. Lidí, kteí zažívají vykoisování, nemají asto pístup ke
specializovaným službám, bu to kvli své nucené izolovanosti nebo proto, že o tchto
organizacích a službách nevdí nebo si nejsou vdomi svých práv. Rychlý odkaz
z nespecializované organizace je asto jedinou možností, aby byla obchodovaná osoba
správn identifikovaná.
Zapojení nespecializovaných organizací mže mít podobu rozšiování kapacity pro
identifikaci u organizací, které pracují s migranty nebo s pracovní problematikou. Dále to
mže zahrnovat školení zamstnanc o tom, že díky povaze jejich povolání nebo role,
picházejí do kontaktu s možnými obmi obchodování s lidmi. Instituce a organizace
spadající do první kategorie jsou nap. odborové organizace, policejní síly (ne speciální
jednotky pro boj proti obchodování s lidmi) a pohraniní hlídka. Druhá kategorie zahrnuje
zdravotnický personál, cestovní a dopravní spolenosti a jejich zamstnance, a také
duchovenstvo.
Odborové organizace
Odborové organizace prosazují práva pracovník po více než jedno století a bojují proti
vykoisování a nucené práci poskytováním pímé pomoci, konáním v soudních procesech,
organizováním sociálního dialogu a prosazováním ochranného právního rámce. Je jasné, že
odbory jsou skvlým partnerem v boji proti obchodování s lidmi. Jejich zapojení v oblasti
obchodu s lidmi za úelem nucené práce je však vcí pomrn nedávnou. Aby se odborové
organizace mohly úinn zapojit v práci s obchodovanými osobami, musí zaujmout
pijímající postoj vi úasti migrant a uznat potebu chránit migranty, kteí v zemi pracují
nelegáln. To by mlo zahrnovat cílené poskytování informací o skutenosti obchodu s lidmi
za úelem nucené práce, školení o identifikaci možných obtí, a informování o tom, jakou
roli mohou hrát odborové organizace pi ochran obchodovaných osob. Jak již bylo zmínno,
odborové organizace mohou poskytovat významnou pomoc pracovním inspektorm pi jejich
prácí tím, že mohou fungovat jako mechanismus vasného varování ped možným
zneužíváním, protože jejich práce je pevn zakoenna v pesvdení o právech pro všechny
pracovníky.
Mezinárodní svaz odborových organizací (ITUC) pevzala v posledních letech iniciativu
v posilování zapojení svých len v innosti proti obchodu s lidmi za úelem nucené práce.
V roce 2007 pijala ITUC „Systém innosti Svtové aliance odborových organizací v boji
proti nucení práci a obchodu s lidmi“. Pozdji byla na regionální úrovni pijata deklarace
úastníky Mezinárodní konference odborových organizací v boji proti nucené práci
a obchodu s lidmi, organizované spolen ITUC PERC, ETUC a GSEE v Aténách
21. – 23. listopadu 2008.
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Vydání píruky ITUC „Jak bojovat proti nucené práci a obchodování s lidmi – manuál dobré
praxe pro odborové organizace“ inspiroval a posílil innosti mnohá národních svaz
odborových organizací a regionálních odborových organizací. (http://www.ituc-csi.org/itucguide-how-to-combat-forced.html)
Spolené projekty, které ITUC podnikla ve spolupráci s neziskovými organizacemi, církvemi
a dalšími nestátními organizacemi, umožnily rst meziresortní spolupráce mezi odbory
a nestátními organizacemi jak na mezinárodní tak národní úrovni (viz. Guide: ITUC/Anti
Slavery International: Never work alone. Trade Unions and NGOs joining forces to combat
Forced Labour and Trafficking in Europe, Brussels 2011, http://www.ituc-csi.org/neverwork-alone.html)

Policejní síly a hraniní stráž
Na národních úrovních mohou existovat speciální jednotky policie pro boj proti obchodu
s lidmi. Bohužel ale mají jen zídka dost zdroj potýkat se s tímto fenoménem v terénu
a asto jsou umístny v mstských centrech s možná jednou nebo dvma pobokami v jiných
ástech zem. Obchodování s lidmi se ale asto odehrává ve vzdálených venkovských
oblastech. Je proto velice dležité, aby místní policejní síly získaly odpovídající trénink,
který by jim umožnil identifikovat situace vykoisování a jednat s obmi. Takto budou
schopni identifikovat obti a okamžit jim poskytnout pomoc, zatímco budou informovat
o pípadu specializované jednotky. Tyto jednotky pak mohou pevzít koordinaci vyšetování
trestného inu a oficiáln identifikovat obti v závislosti na právním rámci pro identifikaci
zavedením v dané zemi. Spolené školení speciálních policejních jednotek a neziskových
organizací se ukázalo jako užitený prvek pro podporu práce místní policie.
Stejn dležité je i školení pro pohraniní policii, která mže být prvním místem kontaktu pro
obti jak pi vstupu do zem, tak i jejím opuštní. Opatení by nemly mít formu odepení
vstupu nebo zadržení osob na hranicích pod záminkou zabránit obchodování s lidmi.23 Spíše
by pohraniníci mohli na základ rzných ukazatel, jako jsou falešné doklady, složení
skupiny apod., informovat potencionální obt nap. o pracovních právem migrant, a pokud
je to vhodné a daná osoba si to peje, tak informovat specializované pomáhající organizace.
Soukromý sektor / Zdravotnictví
Lidí ze soukromého sektoru, kteí nejastji pijdou do kontaktu s obmi obchodu s lidmi
z jiných zemí jsou cestovní a dopravní spolenosti. Pokud nejsou souástí sít obchodu
s lidmi, mohou pomoci s identifikací, když jsou seznámeni s tím, jak hledat urité indikátory.
Pak mohou oznámit údaje o potencionálních obtech pomáhajícím organizacím nebo
uvdomit píslušné státní instituce nebo specializované nestátní organizace (viz kapitola
3.1.2.).
______________
23

viz. Aim for Human RIghts and others (ed.): The Right Guide – a tool to asses the human rights impact of
policies against trafficking in persons. Amsterdam 2010
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adový zdravotnický personál by také ml být školen, protože je zde velká pravdpodobnost,
že pijdou do kontaktu s obmi. I když jsou obti jinak izolované, mohou mít dovolenu
návštvu zdravotnického zaízení, nkdy dokonce opakovan. Zdravotnický personál mže
asto okamžit poznat známky fyzického a psychického zneužívání nebo urité znaky, podle
kterých je možné usuzovat na obchod s lidmi (nap. sociální izolace a úplná neznalost
místního jazyka). Mohou identifikovat obti nebo pedpokládaným obtem nabídnout
vhodnou pomoc i odkaz na specializovanou organizaci.
Církve a církevní spoleenství
Církve (a vzrstající mrou církevní spoleenství) mohou hrát zásadní roli pi identifikaci
obtí i v pípadech, kdy obti ješt nevnímají sami sebe jako obti obchodování. Lidé, kteí
jsou vykoisováni, asto nemohou nebo nechtjí (nap. kvli kulturním faktorm)
kontaktovat specializovanou nestátní organizaci, zabývající se obchodem s lidmi, nebo
odborovou organizace. Avšak mohou mít dovoleno jít do kostela nebo jiného místa modlitby
a mohou se svit knzi / duchovnímu, který ze své pozice duchovního vdce mže
informovat další o jejich životní realit a pracovních podmínkách. Proto by knží / duchovní
(a kde je to vhodné, tak i další vdci náboženských spoleenství) mli mít znalosti o tomto
fenoménu a podob tchto forem vykoisování. Mli by vdt jak reagovat a jak kontaktovat
specializované organizace a píslušné instituce, pokud mají podezení o možném
vykoisování. Samozejm, jakékoli oficiální oznámení tetí stran by mlo nastat jen, když
si to obchodovaná osoba peje.
3.2.3. Zapojení neoficiálních systém
Vedle organizovaných struktur a poskytovatel služeb, mže být role neoficiálních systém
klíová. Zvlášt v pípadech, kdy ob nemá pístup k oficiálním pomáhajícím organizacím
nebo nepijde do kontaktu s policií. To mže být z dvodu jejich izolace dané povahou
vykoisování, kulturními nebo jinými faktory, nebo napíklad genderovými barierami.
Neformální systémy, jako migrantské komunity, rzné iniciativy v rámci komunity mohou
však sloužit jako spojení s tmi, kdo mohou být ohrožení obchodováním s lidmi. Proto je
velice dležité najít zpsoby, jak šíit informace o problematice obchodu s lidmi mezi širší
veejností. To mže zajistit snadnjší pístup obchodovaným osobám ke specializovaným
službám pomoci a píslušným státním institucím jak v zemi pvodu, tak v cílové zemi.
Migrantské komunity
Zapojení migrantských komunit je dležité nejen v obecném smyslu, z principu, ale
konkrétn bude užitené pro identifikaci. Neoficiální systémy, napíklad skupina krajan,
bývá asto jediným zdrojem informací o pomoci, která je pro ob dostupná. Možná ob
obchodování mže pijít do kontaktu se leny migrantské komunity bu na základ
neformální a osobní známosti nebo pes organizované sdružení migrantské komunity. Tyto
sdružení, které asto spojují migranty ze specifické zem nebo spoleného etnického pvodu,
se mohou zabývat kulturou, náboženstvím, nebo mohou být organizovány na základ
spolených politických nebo sociálních zájm. Tyto sdružení, a již oficiální nebo
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neoficiální, mohou být dležitým partnerem pi preventivních kampaních a iniciativ
zamených na identifikaci, v prvotních fázích i pozdji bhem reintegraní fáze.
lenové komunit nebo sdružení migrant mají asto dobré informace týkající se míst a metod
vykoisování a nucené práce. Tyto informace by mohly sloužit pomáhajícím organizacím
jako základ k aktivní práci na identifikaci obtí (viz. Kapitola 3.1.).
Ukazuje se však, že navázat kontakt s komunitou migrant a zapojit je to regionálních
iniciativ pro boj proti obchodu s lidmi je velice obtížné, pokud s komunitou již díve kontakt
nebyl (nap. kvli jazykové, kulturní a náboženské bariee). V tchto pípadech to mže
uritou dobu trvat, než se vybuduje dvra a bariery se do urité míry pekonají. Krom toho
musíme být opatrní v pístupu k tmto neoficiálním systémm. Je dležité vdt kdo je kdo.
lenové migrantských komunit se mohou sami podílet na obchodu s lidmi a zprostedkovávat
najímání nebo vykoisování obti. Ve výsledku by jejich zapojení mohlo vážn brzdit nebo
ohrozit identifikace a ochranu obtí.
Práce s rodinami a píbuznými
Rodinní píslušníci a píbuzní osob, které se staly obmi obchodu s lidmi za úelem nucené
práce, asto hrají rozhodující roli pi identifikace. V praxi jsou neziskové organizace a také
policie asto kontaktovány lidmi, jejichž píbuzní zmizeli poté, co odjeli za prací do zahranií
nebo na jiné místo v daném stát. To mže být varovným signálem pro možnost
vykoisujících pracovních podmínek nebo toho, že se s daným píbuzným nco stalo pi
cest do cílové zem, aniž by ml možnost žádat o pomoc. Zvlášt dležité jsou v tomto
ohledu telefonické linky, které fungují bezplatn (jak pro volání vnitrostátní tak ze zahranií)
a kam mohou volat píbuzní, když mají podezení, že jejich rodinný píslušník se stal obtí
obchodu s lidmi.
Takzvaná „Zelená linka“ TELVERDE 0800 800 678, v Rumunsku, je bezplatná telefonická
linka (jak pro vnitrostátní i mezinárodní volání a, což je velice dležité, i pro volání
z mobilních telefon). Linka je v provozu od roku 2006. Mohou jí využít lidí, kteí mají
zájem odjet pracovat nebo studovat do zahranií, a jejich píbuzní, a získat zde informace
týkající se spolehlivosti potencionálního zamstnavatele, informace o pracovním právu
a vízech a pracovních povoleních.
asto je linka využívána rodinnými píslušníky tch, kteí odjeli do zahranií za prací,
a chtjí oznámit zmizení píbuzného. Díky pímému spojení s národním úadem proti
obchodování s lidmi (který má sí mezinárodních kontakt) to umožní pomoci vypátrat
osobu, která mohla být obchodována.
Informování širší veejnosti
Informování širší veejnosti o faktech o obtech obchodování s lidmi za úelem nucené práce
mže vést k identifikaci tchto obtí a také to slouží jako úinný nástroj prevence. Dobe
cílená a zamená informaní kampa vedena státními a / nebo nestátními subjekty má
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obrovský význam.24 Je zásadní zamit se na mladé lidi, protože ti jsou asto zasaženi
nezamstnaností a hledají jiné alternativy vetn možnosti práce v zahranií. Kampa by se
také mla vnovat poskytování hodnovrných informací médiím, aby mohla dosáhnout
realistického popisu toho, co zloin obchodu s lidmi za úelem nucené práce obsahuje.
Vyostená a extrémní terminologie a vyobrazení používané pi reportážích o obchodu s lidmi
v médiích, asto brzdí identifikaci, protože jsou popisovány pouze nejtžší a extrémní
vykoisující podmínky. V tomto smru veejnost asto vnímá pouze nejextrémnjší pípady
jako odpovídající pedstav o tomto trestném inu. Úinná kampa má proto být bez senzací
ve svém sdlení i obrazech. I když je cílena na problematiku obchodu s lidmi, mla by také
informovat o tom, co v širším kontextu pispívá k této situaci (nap. Restriktivní migraní
politika, zhoršení pracovních standard).
Souasná ekonomická krize se ukazuje jako zatžující faktor a zárove píležitost, co se
informovanosti v širší veejnosti. Na jedné stran, negativní ekonomické klima mže vést
k tomu, že soukromí zamstnavatelé více akceptovat a ospravedlovat vykoisování a budou
to do jisté míry považovat za nutnost. Navíc to pispává k obecnému negativnímu postoji
vi migrantm, kteí mohou být vnímaní jako ohrožení a nechtná konkurence pi již tak
chudých ekonomických píležitostech. V asem ekonomického poklesu mže toto negativní
vnímání zahrnovat i ty, kteí byli obmi vykoisování.
Na druhé stran, mže být souasná ekonomická krize vnímána i jako píležitost, jelikož ást
populace mže cítit solidárnost vi zranitelným a diskriminovaným skupinám tím, že se
dokáže vžít do jejich situace. Prvek solidarity mže být dležitý. Mnoho oban si mlže
uvdomit, že je pro všechny dležité bojovat proti situacím extrémního vykoisování a
obchodování s lidmi, nebo v podmínkách ekonomické krize se tato situace mže rozšíit na
další ásti populace. Následn, v dlouhodobé perspektiv, by oni nebo jejich rodinní
píslušníci mohli být také ohroženi.

______________
24

V souvislosti s tímto textem je teba poznamenat, že sdlení a vizuální podobu je teba velmi peliv zvážit
než jsou použity.
O kritice nkterých existujících kampaní více na: Andriasevic, Rutvica/Anderson, Bridget: Anti-Trafficking
Campaignes: Decent? Honest? Truthful? In: Feminist Review (92): 151-155, 2009 a také Schatral, Susanne:
Awareness Raising Campaigns against Human Trafficking in the Russian Federation: Simply Adding Male or
Redifining a Gendered Issue? In: Anthropology of East Europe Review 28 (1) Spring 2010
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4. Spolupráce mezi nestátními organizacemi a státními orgány v boji proti obchodu
s lidmi za úelem nucené práce
Je obecn známo, že jak nestátní tak státní organizace hrají významnou roli v boji proti
obchodu s lidmi. Také se stále více ukazuje, že mohou, na základ jim píslušných
kompetencí, cíl a znalostí, ohromn získat z úinné a dsledné spolupráce. Pesto je
pekvapiv málo píklad fungující spolupráce mezi státními a nestátními institucemi v této
oblasti. Tato kapitola má za úkol naznait urité slabé a silné stránky spolupráce mezi
státními a nestátními subjekty. Jist to není vyerpávající ani píliš konkrétní výet, ale mže
nabídnout úvahy, které mohou být dležité v celé Evrop.
Na zaátku bychom mli zdraznit, že tato formy spolupráce, pokud jsou úspšné, mohou
vést k významnému sdílení informací a také k úinné spolené innosti zamené proti
obchodování s lidmi. Existuje nkolik pípad na regionální a celostátní úrovni, kde
spolupráce vedla k lepšímu procesu identifikace a pomoci obtem obchodováni. Spolené
iniciativy v mnoha zemích zvýšily informovanost veejnosti o této problematice. Vyplatí se
proto pokoušet se o tuto spolupráci i v zemích, kde to zatím bžn nefunguje.
Je teba poznamenat, že výsledek tchto snah záleží na mnoha faktorech, z nichž mnohé jsou
vnjší a jdou za hranice problematiky obchodu s lidmi. Smysluplná spolupráce závisí na
skutené politické vli píslušných orgán nco s problémem obchodování udlat, na stupni
zaangažování jak institucí, tak jedinc na rozhodujících pozicích, dostupnost zdroj
financování a na dalších faktorech. Nestátní organizace v mnoha zemích se ptají, zda jejich
úast na spolupráci se státními orgány nepináší více škody než užitku. Mnoha organizacím
se zdá, že úast nestátních organizací na spolupráci se státními orgány je pouze proto, aby to
vypadalo lépe v širším politickém kontextu, ve kterém jsou práva migrant a pracovní práva
podrývaná policií. Avšak pro jiné je úast v tchto spolených strukturách prvním krokem
k tomu, aby tyto rzné hlasy zaznly v politické debat a tím i prvním krokem ke zmnám
v politickém kontextu.
Mže se stát, že v daném politickém kontextu, pí rozdílnosti názor a nevyváženém
rozdlení moci v rámci spolené iniciativy, bude spolupráce postrádat smysl a úinnost.
V takovém pípad, pokud i mediace a snaha o dialog nepomohly, nemá dál taková smysl
pokraovat v takovéto spolupráci, která existuje jen „na papíe“ nebo slouží jako
ospravedlnní pro širší politický kontext, který je nevhodný. Mjme na pamti, že spolené
aktivity zahrnují jen urité aspekty práce každé z organizací, které pokraují v provozování
širšího spektra inností mimo spolené aktivity.
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4.1. Vytvoení systém spolupráce25
Na poátku je teba si položit otázku: Pro chcete navázat vzájemnou spolupráci? Jaké
spolené innosti by mly probíhat? Jaké byste chtli sledovat spolené cíle, ale také jaké
omezení bude tento systém komunikace mít. Je zde politické klima, které umožní
smysluplnou spolupráci nebo je zde nebezpeí, spolupráce bude pouze na efekt pro politiku,
se kterou nesouhlasíte?
Mít na poátku jasná oekávání o projektu bude dležité pi zajišování jeho fungování.
K tomu, abyste mohli zaít systém spolupráce je teba si rozmyslet, kdo bude tuto spolupráci
iniciovat, jak nejlépe zaít a kdo by ml být v systému zapojen.
4.2. Udlat první krok
Když ustanovujeme systém spolupráce, je dobré promyslet, kdo bude organizátorem prvního
setkání. Tato úvaha mže být zvlášt dležitá, pokud se domníváme, že nkteí potencionální
úastníci, které bychom rádi pro spolupráci získali, mohou váhat se zapojením se do
spolupráce. První setkání by mohla zahájit veejn vážená a vlivná osobnost – mohl by to být
akademik, spisovatel, lovk aktivn veejn psobící v toho oblasti nebo v nkterých
pípadech místní duchovní. Iniciativu mže také pevzít státní instituce. Mže to být vládní
úad, plnící národní akní plán pro boj proti obchodu s lidmi nebo úad pro boj proti obchodu
s lidmi, psobící na celostátní nebo regionální úrovni. Konen, nestátní organizace nebo
sdružení nestátních organizací se mže rozhodnout iniciovat tuto akci za úelem prohloubení
spolupráce s píslušnými orgány.
4.3. Pokraování iniciativy
Další otázkou k uvážení je správné naasování zahájení snah o spolupráci. Hladký prbh
a pínos prvního setkání, spolen s pedstavou asového rozvrhnutí a vývoje, mže hrát
rozhodující roli pro další pokraování projektu. Spolenou iniciativu mže odstartovat
napíklad konference nebo další akce k výmn informací. Dobrou píležitostí pro první
setkání mže být také uritá událost, nap. Den boje proti obchodu s lidmi, odstartování
lokální nebo celostátní kampan proti obchodu s lidmi, výroí (nap. dv st let od zrušení
obchodu s otroky pes Atlantik). Související politické kroky, jako uzákonní nové nebo
revidované legislativy, nová iniciativa místního úadu, publikování informaního zpravodaje
pro danou problematiku, mžeme využít jako vhodnou píležitost pro ustavení oficiální
spolupráce.

______________
25

Termín systém spolupráce je použit pro oznaení jakékoli pokraující spolupráce mezi státními orgány
a nestátními subjekty – v praxi má tato spolupráce nkdy podobu platformy nkolika spolupracujících
organizací a nkdy je založena na dohod o spolupráci mezi dvmi nebo více subjekty.
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Bristolská koalice proti obchodu s lidmi je mezioborové sdružení, které bylo založeno v roce
2009. Jeho leny jsou nestátní neziskové organizace, zastupitelé místního úadu, akademici
a výzkumníci, zástupci IOM a policie.
Založení koalice bylo výsledkem kulatého stolu o obchodu s lidmi organizovaném
Bristolskou mstskou radou. I když na poátku byl tento kulatý stl zamýšlen jako
jednorázová událost, témata, o kterých se zde diskutovalo, byly natolik závažné, že se
mstská rada rozhodla svolat „Setkání Veejné soudržnosti a Výboru pro kontrolu
bezpenosti o obchodování s lidmi“. Toto setkání pivedlo dohromady odborníky, leny
místního zastupitelství a akademiky a výsledkem byl soubor konkrétních doporuení pro boj
proti obchodu s lidmi. Jedno z doporuení bylo, aby mstská rada zapojila další organizace
do koordinování práce v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Dále bylo dohodnuto, že
vznikne pozice projektového pracovníka pro oblast obchodu s lidmi, podniknou se kroky pro
zvyšování informovanosti jak prostednictvím veejných kampaní, tak školení všech
zamstnanc místního úadu o identifikaci.
Výsledkem bylo rozhodnutí, že vznikne oficiální spolupráce mezi nkolika institucemi
aktivními v boji proti obchodu s lidmi a setkání se budou konat jednou za ti msíce.
4.4. Zapojování úastník do iniciativy
Dalším pedmtem pro pelivé zvážení je otázka, kdo by se ml úastnit v systému
spolupráce. Je nezbytné zapojit úastníky, kteí mají znalosti a dovednosti, rozumí
problematice již fungují v této oblasti. Dále byste mli zapojit úastníky, kteí mají
rozhodovací pravomoci a kompetence v této oblasti, i v pípad, že zatím nebyli aktivn
zapojeni v boji proti tomuto fenoménu.
Zvlášt na poátku by mly být oekávání ohledn potu úastník realistické. Je lepší zaít
s menším potem len a postupn rst. Mžeme také uvažovat o tom pizvat odborníky se
specifickými odbornými znalostmi na dané setkání nebo projekt, bez toho, aby museli být
stálými leny systému spolupráce.
Možní vládní i nestátní partnei se mohou nalézat v rzných odvtvích. V závislosti na
národním nebo regionálním kontextu, je možné zapojit státní zamstnance nebo zástupce
z píslušných ministerstev, kteí jsou zaangažovaní v této problematice. Ministerstva, jejichž
kompetence jsou spojeny s oblastí problematiky obchodu s lidmi, zahrnují ty, které se
zabývají migrací, sociálními záležitostmi, vzdláváním, ochranou dtí, zamstnáváním,
rovnými píležitostmi, zdravím a vnitními záležitostmi.
Je dležité zvážit, na jaké „úrovni“ má systém spolupráce fungovat. V nkterých pípadech je
možná smysluplná spolupráce na lokální úrovni i v dob, kdy je situace mezi vládou
a nestátními organizacemi tak napjatá, že mezi nimi spolupráce není možná. Pokud je systém
spolupráce ustaven na regionální úrovni, pak bychom se mli snažit zapojit místní
zastupitelství. Dále bychom mli pizvat ke spolupráci zástupce policie zabývající se bojem
proti obchodu s lidmi a také pracovní inspektory. Státní zástupci a soudci by také mohli být
leny systému spolupráce, pokud nebude ovlivnna jejich povinnost zstat nestranní.
A nakonec, specializované orgány pro boj proti obchodu s lidmi, pokud v dané oblasti
psobí, mohou být pínosem pro spolupráci.
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Co se týe zástupc obanské spolenosti (krom nestátních organizací aktivních v této
problematice nebo s ní spojených oblastech) bychom mohli zapojit organizace migrant,
svépomocné skupiny osob, které se staly obtí obchodu s lidmi, církve a náboženské
organizace. Také akademici a výzkumníci zabývající se touto problematikou mohou být
cenným pispním pro spolupráci. Pi specifické povaze obchodu s lidmi za úelem nucené
práce, mohou významn pispt ke zvýšení efektivity spolupracujícího systému také
odborové organizace, místní podnikatelé nebo sdružení soukromých podnikatel.
Nakonec bychom mli zvážit zapojení médií. Klady a zápory jejich úasti by mly být
peliv promyšleny a asto mohou být velmi rozdílné v rzných zemích a regionech.
V nkterých pípadech mže pítomnost médií zajistit, že veejnost je informována a zárove
je vytváena atmosféra dvry.26
ARIADNE network v Rumunsku je skupina profesionálních noviná se specifickým
posláním a konkrétním zájmem o problematiku obchodu s lidmi. Na základ dvry, která se
léty spolupráce vytváela, si nestátní organizace a státní orgány pravideln vymují s tmito
novinái informace o konkrétních pípadech, které jsou potom, bez senzacechtivého pístupu,
medializovány prostednictvím ARIADNE network. Touto cestou je ovlivováno veejné
mínní do té míry, že v nkolika pípadech mohly nestátní organizace uplatnit politický tlak
díky reportážím ARIADNE a státní instituce byly více naklonny nabídnout v daných
pípadech praktické ešení.
4.5. Spolený pohled na problém, sporná témata a konflikt
Pi zahajování systému spolupráce je teba, aby si každý úastník byl vdom toho, že
nevyhnuteln bude docházet i k neshodám jak ve vnímání a definování problém, tak
i v provozní rovin. Motivace pro zapojení, oblasti zapojení, jako i chápání základních
náležitostí, kriterií a praxe mohou být u jednotlivých úastník rzné, zejména mezi státními
a nestátními úastníky, ale i v rámci tchto sektor.
Všichni zúastnní by se mli proto snažit najít spolená témata a oblasti spolených zájm
proto, aby mohli spolupracovat a smyslupln sdílet informace. Zárove by se mli snažit
zaít dialog i o sporných tématech. Je jasné, že se nepodaí vždy dosáhnout vzájemné shody
a že budou momenty, kdy se jeden nebo více partner bude cítit rozarovaný nebo
frustrovaný vývojem diskuse, zvláš pokud budou jeho návrhy odmítnuty. Na otázku jak
budovat spolenou dvru a na nkteré zpsoby jak se vyrovnat s neúspchy se zamíme
pozdji (v kapitolách 4.6. – 4.9.).
________________________________
26

Více o dalších dležitých úvahách o médiích a bezpenosti: Christian Action and Networking against
trafficking: Update: action-oriented guide for awarennes-raising and social assistance, Brussels 2005, p.24
(http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_work/10_Slavery_Anti-Trafficking/2005-0425_CCME_Bro_-_CAT_II_Action-oriented_guide_for_awareness-raising_social_assistance.pdf)
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Je dležité zhodnotit faktory, které by mohly vést k neshodám v pístupu k problematice
obchodování s lidmi.
Rozdílné pístupy a chápání se vyskytovat budou kvli rozdílným oblastem psobení
jednotlivých úastník. Za prvé je to dáno rozdílným posláním organizací, nap. píslušníci
policie a poskytovatelé sociální pomoci budou mít nutn rozdílné kompetence a cíle
v pístupu k obchodu s lidmi. S tím úzce souvisí otázka, zda mají jednotliví úastníci možnost
být flexibilní, co se týe jejich povení. Státní orgány zpravidla mají, v porovnání
s nestátními, mén možností mnit jejich nápl innosti, a je zde striktnjší postup, pokud se
chtjí vnovat novým oblastem práce. To je samozejm rozdílné u rzných státních orgán,
nap. zástupci mstské rady mohou mít vtší možnost flexibility než píslušníci státní policie.
Další otázkou je koncepní pístup k problematice obchodování a motivace k jeho potírání.
asto jde o to, že státní orgány se tímto problémem zabývají z hlediska trestního práva
a bezpenosti, zatímco nestátní organizace zaujímají pístup založení na lidských právech.
V praxi budou nestátní organizace zamené více na ochranu práv obtí a zajištní jejich
bezpeí, kdežto úsilí policie a dalších státních orgán bude soustedno na odhalování
a vyšetování organizovaného zloinu a odsouzení pachatel.
Další faktor, který je teba vzít v úvahu je, zda hlavní oblastí innosti dané organizace, a již
státní nebo nestátní, je boj proti obchodu s lidmi za úelem sexuálního vykoisování nebo
nucené práce, i zda je organizace stejn aktivní zárove v obou oblastech.
Další sporná oblast zahrnuje to, jak jsou vnímány jednotlivé pojmy a jak jsou formulovaná
píslušná kriteria. Pedevším v oblasti obchodování s lidmi za úelem nucené práce je velmi
nejisté, jak jednotliví úastníci vnímají co je podstatou otroctví, co si pedstavují pod pojmem
nucená práce, jaká míra vykoisování je nutná, aby byla osoba oficiáln oznaena jako „ob
obchodu za úelem nucené práce“, a jaké normy jsou vhodné v jednotlivých pípadech. Tato
otázka je velice dležitá, protože má vliv na oficiální identifikaci obti, což ve výsledku
ovlivní to, zda bude osoba moci využít uritých práv a ochrany. Rzné chápání
a vyhodnocení bývají nejvtším a nejastjším zdrojem frustrace. K tomu dochází, když se
nestátní organizace domnívají, že vládní orgány používají píliš striktní nebo nesprávnou
interpretaci definic, což zabrauje obtem v pístupu ke svým právm a ochran.
Je dležité spolen diskutovat o pojmech a snažit se o spolené chápání, pokud je to možné,
zvlášt pi rozdílných pístupech k definicím a kritériím, které mohou snadno vést
k neshodám. Toto je oblast, kde mohou externí odborníci nebo akademici pomoci vyjasnit
tyto otázky. Analýza celonárodního používání norem, zvlášt v oblasti identifikace
a trestního stíhání, identifikování rozdíl v názorech a porovnávání praxe s dalšími
evropskými zemmi, mže do urité míry usnadnit spolený pístup k terminologii. Úastníci
z rzných oblastí mohou diskutovat o rozdílných perspektivách u konkrétních pípad, aby
dosáhli lepšímu vzájemnému porozumní.
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4.6. Ustanovení spolených pravidel a vzájemné dvry
Protože se sporná témata a neshody budou bhem spolupráce objevovat, ustanovení
základních pravidel a vzájemné dvry bude dležité pro pekonávání neshod a další
pokraování spolupráce. Existují kroky, které mohou vést ke zvýšení vzájemné dvry,
nkteré na zaátku spolupráce a nkteré v pozdjších fázích.
Na poátku je poteba vyešit dv otázky: místo setkávání a jméno, pod kterým bude systém
spolupráce fungovat. Co se týe místa setkávání, bylo by vhodné, aby se konalo na neutrální
pd (i když zde samozejm mžeme narazit na finanní nebo praktická omezení). Potom
tato iniciativa nebude spojována jen primárn s jedním z úastník. Jestliže není k dispozici
neutrální místo pro setkání, je možné také zvážit stídání místa setkání, aby se podpoila
vyváženost iniciativy.
Jméno systému spolupráce by se mlo promyslet tak, aby pesn popsalo úel a zdraznilo,
že jde o spojení více organizací.
Stálá struktura pomže podpoit vzájemnou dvru a vede k budování jistoty. Proto, i když
pvodn vznikla spolupráce jako jednorázová iniciativa, mlo by se pistoupit k ustanovení
urité pravidelnosti setkávání.
Vhledem k tomu, že se budou pedávat informace mezi organizacemi, je nutné vytvoit kodex
praxe vzhledem k zacházení s dvrnými informacemi. Výmna informací by v žádném
pípad nemla ohrozit osud lidí, zvlášt možných obtí obchodu s lidmi, a jejich práva na
ochranu osobních dat. Jasné porozumní pravidlm a jejich dodržování všemi zúastnnými,
pomže budovat vzájemnou dvru a podpoí pokraování spoleného úsilí pro spolupráci.
Na provozní úrovni mže prohloubit spolupráci spolené zapojení v konkrétních projektech.
Spolupráce pi dosažení uritého cíle mže zvýraznit spolený pínos a efektivitu konání, na
nmž se podílí více aktér. V další ásti uvedeme nkolik píklad inností, které mohou být
podniknuty spolen.
Pokud výrazn vzroste poet úastník systému spolupráce, mžeme uvažovat o vytvoení
tematických pracovních skupin založených na odbornosti úastník. Tou to cestou mže dojít
k více zamené výmn informací, lépe zacílené innosti tch, kteí jsou pímo zapojeni
v urité oblasti dané problematiky, a také se mohou prohlubovat spojení mezi konkrétními
osobami a institucemi.
Nakonec, formalizovaný proces stížností v rámci systému pomže zmírnit naptí, které mže
vzniknout pi pijetí konfliktního stanoviska nebo pi dalších sporných tématech. Pro
budování dvry je dležité mít možnost oteven diskutovat o stížnostech a navrhnout, kde
je to možné, vzájemn pijatelné ešení.
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V eské republice vznikla pod koordinací ministerstva vnitra meziresortní skupina
spolupráce, jejímiž leny jsou nestátní neziskové organizace, zástupci ministerstev, státní
zástupci a nezávislí konzultanti specializovaní v této problematice. Cílem bylo identifikovat
a lépe rozumt neuspokojivé situaci, kdy je velice malý poet identifikovaných obtí a žádné
rozsudky. Jedním ze základních bod diskuze byla interpretace a použití obecné definice
obchodu s lidmi. Ukázalo se, že existují velmi rzná chápání a praktické použití pojm
„nátlak“ a „jiné formy vykoisování“, které stojí ve znní zákona. Diskuse vedly k pokroku
pi dosahování spoleného chápání a skupina se nadále schází pi pravidelných setkáních.
4.7. Spolené oblasti innosti
Systém stále probíhající a strukturované spolupráce poskytuje výbornou píležitost pro
spolené innosti. Jednou z oblastí, kde se to mže dobe uplatnit je školení pro zamstnance
a dobrovolníky.
Rámec systému spolupráce sám o sob je prostor, kde je možné uskutenit školení. Úastníci
se mohou školit navzájem na základ jejich konkrétní odbornosti. lenové systému
spolupráce mohou také zorganizovat školení pro tetí (externí) strany. Nabídka školení pro
externí subjekty mže být velice pínosné a nabídnout celostní pohled státního i nestátního
pístupu. Je možné zorganizovat školení, kde budou lektoi jak ze systému spolupráce, tak
lektoi externí. Jak bylo již zmínno, je velmi užitené využít odbornosti profesionál z praxe
a akademik, i odborník ze zahranií, kteí mohou obohatit debatu.
Iniciativa spojená se školení, která mže vycházet ze spoleného školení je publikace
píruky. Tato publikace, která by zahrnovala napíklad základní rámec problematiky, dobré
praxe, praktické tipy pro zavádní legislativy, mže být velice užitená pro ty, kdo zastávají
výkonnou roli. Mže to pomoci šíit úsilí a vdomosti shromáždné v rámci systému
spolupráce mezi širší veejnost.
Krom oblasti školení, existuje ješt mnoho dalších iniciativ, které mohou být provádny
v rámci spolené innosti. Napíklad spolený fundraising, který se mže týkat bu
spoleného projektu, do kterého se partnei spolupráce chtjí zapojit, nebo se fundraising
mže zamit na získání penz pro fungování systému spolupráce. Spolené projekty mohou
zahrnovat kampan pro širokou veejnost, které jsou asto podporované jak státními tak
nestátními úastníky.
V Rumunsku zajišuje informování veejnosti o obchodu s lidmi za úelem nucené práce
Národní úad proti obchodu s lidmi ANITP a nkolik nestátních neziskových organizací.
ANITP a neziskové organizace odstartovali spolenou národní preventivní kampa. Ta
zahrnovala celonárodní šíení nkolika tisíc kopií informaního materiálu o obchodu s lidmi
a nucené práce, který se zamil na možná nebezpeí, stejn jako na zdroje, kde získat radu
a pomoc.
V minulosti již nkteré spolené kampan nestátních organizací a státních orgán probhly.
Informaní brožura o situaci, ve které se ocitají obti obchodu s lidmi s názvem „Toto je
realita: Mže se to stát tob“ je stále rozdávána pohraniní policií lidem, co cestují ze zem.
Dodnes bylo rozdáno 10.000 kopií.
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Obecnji, další možnou oblastí spolené innosti jsou spolená veejná prohlášení, bu jako
reakce na konkrétní situaci nebo na vývoj v legislativ nebo politice. Avšak takováto
prohlášení musí být výsledkem probíhající diskuse, všichni zúastnní musí být v plné shod
s pesným znním, které by mlo sdlovat spolený názor/pohled. Pokud je daný postup
k získání autorizace pro prohlášení (nap. u vládních orgán) je teba toto zajistit pedtím, než
se prohlášen publikuje.
Další oblastí spolené innosti je spolené mapování fenoménu a reakcí na nj. To mže
zahrnovat spolené shromaž ování statistických dat a vytváení spolené analýzy. Aktuální
informace od nestátních organizací, které pijdou do pímého kontaktu s obmi, se mže
ukázat jako rozhodující pro plné porozumní rozmrm problému. Mže to pomoci pekonat
pro oficiální identifikaci, které vznikly následkem technických nebo legálních omezení nebo
proto, že obti samy nechtjí kontaktovat státní instituce.
Projekt „Right Job“ (RJ) v ím a v provincii Latium zapojil všechny místní aktéry v boji
proti obchodu s lidmi (nestátní organizace, odborové organizace, úady práce, zdravotnická
centra, policii) do mapování problému, shromaž ování znalostí, informování veejnosti a
školení. Tato iniciativa mla za cíl rozvinout schopnosti všech zúastnných oslovit
potencionální obti obchodu s lidmi a nucené práce.
V prvních dvou letech fungoval RJ v ím s pomocí veejných a soukromých sociálních
organizací a snažil i kontaktovat pímo potencionální obti, ve tetím roce fungování zaal
spolupracovat i s odborovými organizacemi v nkterých provinciích Lazia. V rámci projektu
se také rozšiovaly letáky v místech, kde se shromaž ují lidé, kteí mohou patit
k ohroženým skupinám (na tržištích, u kostel a chrám, v imigrantských sdruženích).
Projekt se snažil také zapojit názorové vdce národních komunit, aby mohl oslovit širší
spektrum osob.
Dohromady bylo zaznamenáno okolo 250 možných pípad obchodování s lidmi za úelem
nucené práce, neziskové organizace a místní úady podepsaly smlouvy o spolupráci.
Rozhovory mezi jednotlivými úastníky v tchto pípadech pisply k lepšímu spolenému
porozumní reality obchodovaní za úelem nucené práce.
4.8. Formalizování systému spolupráce
Pi jakémkoli druhu spolupráce pijde chvíle, kdy bude poteba vyjasnit si adu otázek
– napíklad zda zavést oficiálnjší lenství, úední zastoupení nebo pokraující financování
– jinými slovy, rozhodnout, zda vytvoit oficiální formu spolupráce. V této fázi je teba se
rozhodnout, zda to uinit oficiálním zpsobem – psanou smlouvou nebo memorandem, nebo
využitím mén formálního zpsobu – ústní dohodou.
Je dobré k tmto krokm nepistupovat píliš pedasn. Musí být zjevná uritá snaha
vytvoit strukturovanjší podobu spolupráce. A zárove nemohou být tyto otázky ponechány
neešené píliš dlouho, protože to pak mže být interpretováno jako nedostatek zájmu
a angažování se v problematice. Mli bychom poítat i s tím, že schválení projektu
spolupráce mže trvat dlouhou dobu.
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První radou pro praxi je regulovat pouze to, co je nezbytné. Zahlcení smlouvy podrobnými
ustanoveními ji uiní nepraktickou a projednávání zabere hodn asu. Smysl takovéto
smlouvy je poskytnout obecné instrukce k situacím, které mohou nastat, ale ne jak ešit
každou možnou situaci.
lenství je jedním z prvních témat, které by mlo být ošeteno – jak kritéria, tak i proces
k zapojení se do systému spolupráce. Mla by být vytvoena dohoda i o úastnících, kteí
nebudou stálí lenové, ale zapojí se jednorázov. Dále je užitené definovat hlavní cíle
a možné spolené innosti, do kterých se sdružení zapojí. Je dležité zamit se na to, co je
dosažitelné a jak postupn rst v rámci podnikaných aktivit. Musíme mít na vdomí, že každá
organizace bude pokraovat ve svých vlastních innostech nezávisle na systému spolupráce
a ne všechny oblasti se stanou souástí spolených aktivit.
Další téma, na kterém je poteba se shodnout je otázka financování. Zejména to, zda bude
každá organizace pispívat, nap. v podob lenského píspvku nebo zda sdružení systému
spolupráce požádá o dotace pod svým jménem (zvažte, zda je poteba vytvoit pro toto
právnickou osobu). Dále by mla být projednána otázka, kdo mže reprezentovat sdružení
spolupráce, napíklad nkterý z len, sekretariát, apod. a proces schvalování spolených
prohlášení.
Bude rovnž užitené ustanovit proces pravidelného hodnocení innosti sdružení.

4.9. Budování dlouhodobé spolupráce
Pokraování a zpevování systému spolupráce do budoucna bude dležitý úkol. Musíme
poítat s množstvím faktor k zajištní úspšného pokraování projektu. Úvahy se budou
toit okolo praktických otázek, jako jsou prostory a financování a také vztah mezi
konkrétními osobami a organizacemi.
Otázku místa setkání jsme již zmínili díve. S tím jsou spojeny i úvahy o tom, zda organizace,
kde se budou konat setkání, bude zárove sloužit jako sekretariát, jako hlavní organizátor
nebo bude mít njakou další organizaní roli. Protože úkol organizátora mže být pro
organizaci znanou zátží, mly by se o to organizace podlit (nejlépe jak státní, tak nestátní)
nebo se organizace v této roli mohou pravideln stídat.
Vlastní financování systému spolupráce mže být zajištn spoleným fundraisingem. Dalším
ešením mže být uritý úastnický poplatek, placený každou organizací, aby se zajistily
administrativní náklady provozu systému.
Komunikace mezi úastníky spolupráce je zásadn dležitá. Zahrnuje vnitní komunikaci
o praktických otázkách (plánování setkání, rozesílání program setkání a zápis ze setkání,
prbžná výmna informací o pipravovaných akcích a innosti jednotlivých organizací).
Mže být lákavé zaídit nároné komunikaní nástroje. Ale mli bychom volit jednoduché
komunikaní cesty, které nevyžadují náronou údržbu. Proto je nejlepší volbou emailový
seznam nebo nekomplikovaná internetová skupina, která dovoluje sdílení vtších soubor
a nevyžaduje tém žádnou údržbu.
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Dva další faktory, které podporují fungování systému, jsou pokraující spolené aktivity
a pravidelné setkání. Poet setkání za rok i datum a as konání by mly být dohodnuty
dostaten dopedu, aby je jednotlivá úastníci mohli vzít v úvahu pi plánování. Pravidelná,
ale ne píliš astá setkání zajistí vasnou a smysluplnou výmnu informací a umožní
budování spojení mezi úastníky. Jednorázové schze mohou být naplánovány, pokud je to
nutné, na základ vnjšího vývoje nebo spolených projekt spolupracujících partner.
Pravidelnost a pokraování spolené práce pomže udržet zájem a závazek zapojených len.
I když osobnost, mezilidské vztahy, a míra zapojení jednotlivých osob reprezentujících dané
organizace jsou klíové, je dležité zajistit, aby zapojení organizace nebylo závislé pouze na
této jedné osob. To nám zaruí, že organizace zstane aktivní ve spolupráci, když daná
osoba odejde nebo zmní pracovní pozici. Oficiálnjší dohoda o spolupráci, jako
memorandum nebo jiná forma smlouvy, jak jsme popsali výše, mže také zlepšit nepetržité
pokraování práce v systému spolupráce. Pro udržování úasti je také dležité poskytnout
možnost hodnocení vývoje. Zhodnocení vývoje mže pomoci vyzdvihnout to, eho již bylo
dosaženo, poskytnout prostor pro vyjádení stížností, a zárove sloužit k promyšlení
možných ešení a cest jak adále v práci pokraovat.
Formální ustanovení spolených inností je dležitým prostedkem rozvoje stálého fungování
pro Bristolskou koalici proti obchodu s lidmi (viz výše). Bristolská koalice proti obchodu
s lidmi a Oddlení pro lidská práva na Univerzit západní Anglie založily v prosinci 2010
Centrum pro práva migrant. Centrum provozuje nízkoprahové centrum, které je otevené
každý pátek dopoledne a poskytuje pomoc a rady to migranty a jejich rodiny. Zabývá se
otázkami zamstnání, bydlení, právními nebo finanními tématy, a dalšími situacemi, které
mohou být pro cizince žijící v Anglii ohrožující. Každý týden si centrum zve rzné
pomáhající organizace vetn obanské poradny, právní pomoci a školeného poradce. To
znamená, že cizinci dostanou pomoc, kterou potebují, v ten daný den, bez toho, aby se
museli objednávat nebo ekat v poadníku.
V lednu 2011 získalo centrum jednohlasn podporu Bristolské mstské rady.
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