Š ir Vadl niju darba

m ju migrantu aun
ār t gas āie emšanas darb , eksāluat cijas un
tirdzniec bas nĀv ršanai Baltijas j ras regiĀn
sa sin t versija, kuru ES un Zviedru instit ta
inans tĀ ADSTRINGO ārĀjektu ietvarĀs iz
str d jusi
(Liliana SĀrren
tinĀ) un Anīna Jokinena (Anniina JĀkinen).
Vadl nijas ir āubliski āieejams interneta vietn
www.heuni.i, k ar

„ADSTRINGO – c a āret cilv ku tirdzniec bu
darbasā ka eksāluat cijas nĀl k , uzlabĀjĀt āart
ner bu, veicinĀt faktu kĀnstat ciju un intensiic jĀt
ĀrganizatĀrisk s āieejas” ir starātautisks ārĀjekts,
kuru kĀĀrdin EirĀāas instit ts nĀziegumu nĀ
v ršanai un kĀntrĀlei, saist ts ar AāvienĀtĀ N ciju
Organiz ciju (HEUNI). Laika āĀsm nĀ 2012. l dz
2014. gadam ārĀjekts tika stenĀts devi s Baltijas
j ras regiĀna valst s, un t ietvarĀs tika veikta iz
ā te, k ar izveidĀts t kls un āilnveidĀtas iesā jas
sekm g k nĀv rst cilv ku tirdzniec bu darbasā ka
eksāluat cijas nĀl k . PrĀjekta sadarb bas āartne
ri ir Lietuvas Reāublikas Iekšlietu ministrija, Tartu
Universit te Igaunij , k ar Baltijas j ras valstu āa
dĀmes Darba gruāa c ai āret cilv ku tirdzniec bu
(CBSS TF-THB). CBSS TF-THB kĀĀrdin ja āaral
lu ārĀjektu ar PĀlij un Krievijas Feder cij .

VADL NIJAS DARBA M JU
MIGRANTU AUNPR T GAS
PIE EMŠANAS DARB ,
EKSPLUAT CIJAS UN
TIRDZNIEC BAS NOV RŠANAI
BALTIJAS J RAS REĢION
SAĪSINĀTĀ VERSIJA

PIEZĪMES:

Šī ir Vadlīniju darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas
pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības
novēršanai Baltijas jūras reģionā saīsinātā versija,
kuru ES un Zviedru institūta inansēto ADSTRINGO
projektu ietvaros izstrādājusi Liliana Sorentino
(Liliana Sorrentino) un Anīna Jokinena (Anniina
Jokinen). Vadlīnijas ir publiski pieejams interneta
vietnē www.heuni.i, kā arī www.cbss.org/tfthb.

„ADSTRINGO – cīņa pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, uzlabojot partnerību, veicinot faktu konstatāciju un intensiicējot
organizatoriskās pieejas” ir starptautisks projekts,
kuru koordinē Eiropas institūts noziegumu novēršanai un kontrolei, saistīts ar Apvienoto Nāciju
Organizāciju (HEUNI).Laika posmā no 2012. līdz
2014. gadam projekts tika īstenots deviņās Baltijas
jūras reģiona valstīs, un tā ietvaros tika veikta izpēte, kā arī izveidots tīkls un pilnveidotas iespējas
sekmīgāk novērst cilvēku tirdzniecību darbaspēka
ekspluatācijas nolūkā. Projekta sadarbības partneri ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Tartu
Universitāte Igaunijā, kā arī Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību
(CBSS TF-THB). CBSS TF-THB koordinēja paralēlu
projektu arī Polijā un Krievijas Federācijā.

© Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, 2ķ1ļ. g. decembris
Vineta Polatside un Lāsma Stabiņa

VADL NIJAS DARBA
M JU MIGRANTU
AUNPR T GAS PIE EMŠANAS DARB ,
EKSPLUAT CIJAS UN TIRDZNIEC BAS
NOV RŠANAI – SA SIN T VERSIJA
Vadl niju sa sin t versija ir izveidĀta t , lai tĀ b tu rti
izmantĀt un uz tĀ var tu viegli atsaukties un t kalāĀtu āar su ā rskatu un kĀntrĀlsarakstu, kur nĀr d ts, k
ā c iesā jas veiksm g k nĀv rst darba m ju migrantu
eksāluat ciju. Vadl niju sa sin t versija ir āaredz ta valsts
amatāersĀn m, uz mumiem, āaši darbiek rtĀšanas
agent ru darbiniekiem un darba dev jiem, k ar arĀdbiedr b m un nevalstisk m Ārganiz cij m (NVO). Sa sin taj versij ietilāst si izvilkumi nĀ Ārigin l s vadl niju
versijas. Padzi in tai infĀrm cijai, atsauc m un avĀtiem
m s izmantĀjam vadl niju Ārigin lĀ āublik ciju.

Starātautisk Darba Ārganiz cija (ILO) ir aār in jusi, ka
21 miljons cilvēku vis āasaul tiek āak auti verdz bai
l dz giem aāst k iem un āiesāiedu darbam vai cieš nĀ
cilv ku tirdzniec bas; 61ķ ķķķ nĀ vi iem tiek āak auti
āiesāiedu darbam EirĀāas Savien b .

21 000 000
PASAULĒ

K P C IR NEPIECIEŠAMAS
VADL NIJAS DARBA
M JU
MIGRANTU EKSPLUAT CIJAS
NOV RŠANAI?
P d jĀ desmitgažu laik liel kaj da āasaules valstu, ieskaitĀt valstis EirĀā un Baltijas j ras regiĀn , darba tirgus
ir āast v gi main jies. Liel kĀnkurence un ražĀšanas ā rstruktur šana mazina cenas gan valstisk , gan starātautisk l men . Tas ir ietekm jis veidu, k d m sdien s tiek
Ārganiz ts un ā rvald ts darbs. Mazkvaliic tu un slikti atalgĀtu darbu veic arvien br v k āiel gĀjams darbasā ks,
nĀ kura lielu da u veidĀ darba m ji migranti, kas dara
t dus darbus, kurus neviens cits nev las dar t. Š dus darba m jus var diskrimin t un cit di eksāluat t, ieskaitĀt
tirdzniec bu āiesāiedu darba nĀl k .
Starātautiskie avĀti liecina, ka cilv ku tirdzniec ba āiesāiedu darba nĀl k k st arvien izālat t ka vis āasaul . Cilv ki tiek aunār t gi izmantĀti, eksāluat ti, k ar āiesāiesti
veikt neaāmaks tu vai Āti slikti atalgĀtu darbu un/vai
sniegt āakalāĀjumus, nesa emĀt atalgĀjumu un dz vĀjĀt
cilv kam necien gĀs aāst k Ās.

610 000
ES
Saska ar Starātautisk s Darba Ārganiz cijas (ILO) 2014.
gad izdĀtĀ ā rskatu āiesāiedu darbs āriv taj sektĀr
gada laikā rada 15ķ miljardus USD lielu neleg lĀ āe u.

150 000 000 000

1 gads
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Daž d s āasaules valst s iev ktie emā riskie dati nĀr da uz
tĀ, ka pastāv būtiska saistība starp Ĺaunprātīgu
pieŃemšanu darbā, nodarbināšanu un tirdzniecību piespiedu darba nolūkā (skat. att l ).
Tirdzniecība, piespiedu darbs un ekspluatācija

Tirdzniecība

Piespiedu
darbs

ĸaunprātīga pieŃemšana darbā un
nodarbināšana ekspluatācijas nolūkā

Darba m ji migranti bieži vien maksā pārmērīgi
lielas summas par pieŃemšanu darbā, ceĹošanu,
dzīvošanu un arī tiek maldināti par darba apstākĹiem. Š di darba m ji darb bieži tiek eksāluat ti.
āaši bieži tas nĀtiek sektĀrĀs, kurĀs str d zemu kvaliic ti,
slikti atalgĀti, sezĀn lie, neāilna darba laika darbinieki, kuri
bieži ir darba agent ru saverv ti (āiem ram, uzkĀāšanas,
b vniec bas, restĀr nu un lauksaimniec bas sektĀrĀs). Cilvēki bieži ir spiesti strādāt vidē, kur viŃi tiek
ekspluatēti un pakĹauti necilvēcīgiem aāst k iem,
s kĀt ar sliktiem sadz ves aāst k iem un ilg m slikti atalgĀt m darba stund m un beidzĀt ar cilv ku tirdzniec bu.
Ekspluatācijas vide
Darba standartu
pārkāpumi

Tirdzniecība

Piespiedu darbs
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ĸaunprātīgas pieŃemšana darbā ar nolūku
ekspluatēt darbiniekus un nodarbināšanas
piemēri, ar kuriem Baltijas jūras reģionā nākas
saskarties darba Ńēmējiem migrantiem:

• vardarb ba un draudi;
• āasu, identifik cijas karšu, bankas karšu, darba at auju
kĀnfisk cija;
• mazs vai neeksist jĀšs atalgĀjums;
• āar dsaist bas;
• sleāeni l guma nĀteikumi, neleg li algas atvilkumi un
ā rlieku lieli aizdevumi;
• ā rlieku liela samaksa āar dz vĀšanu, dienu, transāĀrtu un cit m liet m;
• darbinieku br v bas un kust bas kĀntrĀl šana;
• neregul ri atvilkumi nĀ algas āar instrumentiem,
Āblig tiem sertifik tiem utt.;
• ā rm r gi ilgas darba stundas bez samaksas āar virsstund m un Āblig t s samaksas āar darbu vakarĀs,
nakt s un br vdien s;
• aizliegums sa emt br vdienas vai br vdienu kĀmāens ciju;
• izĀl šana, aizliegums sazin ties ar citiem, ieskaitĀt
gimeni;
• aizliegums aāmekl t valĀdu kursus;
• draudi āar atlaišanu nĀ darba, varas iest žu infĀrm šanu, darbinieka āiesāiedu nĀs t šanu uz dzimteni;
• draudi āar neāietiekamu darba dienu/stundu āieš iršanu minim l s algas sa emšanai, lai b tu iesā jams
atjaunĀt darba at auju;
• neleg las samaksas āieāras šana āar āie emšanu
darb ;
• maldin šana āar darba saturu, l gumiem, darba
nĀteikumiem un darba at auj m;
• aizliegums āievienĀties arĀdbiedr b m;
• nedrĀši un nevesel gi darba un dz vĀšanas aāst k i;
• aizliegums sa emt medic niskĀ aār āi.
Lai ārevent v s darb bas b tu efektīvas, jānovērš tie
daudzie visviegl k āaman mie likumu pārkāpumi,
kas bieži kalāĀ āar āamatu cilv ku tirdzniec bai. Vienlīdzības un darba tiesību ievērošanas veicināšana ir
efektīvākais veids, kā uzlabot vispārējos darba
standartus, t d j di uzlabĀjĀt ar visneaizsarg t kĀ darbinieku darba aāst k us.

VADLĪNIJU MĒRĴI:

MĒRĴA GRUPAS

d Veicin t atbilstĀšu darba aāst k u iev rĀšanu
un aizsarg t darbinieku āamatties bas.

d PĀlitikas veidĀt ji un l mumu āie m ji Baltijas j ras regiĀna valstu nĀdarbin t bas, tieslietu,
iekšlietu, sĀci lĀ lietu un rlietu ministrij s.

d Stiārin t āast vĀšĀ darba standartu āiem rĀšanu, āaši sektĀrĀs, kurĀs darbinieki tiek eksāluat ti un kurĀs str d darba m ji migranti.
d Rad t vienl dz gus tikas nĀteikumus darba
m jiem un darba dev jiem.

d Augst k l me a āriv tĀ nĀdarbin t bas agent ru un tĀ sektĀra aāvien bu vad ba.
d Uz mumu, kas str d lauksaimniec bas, uzkĀāšanas un restĀr nu sektĀrĀs, k ar attiec gĀ
sektĀru aāvien bu augst k l me a vad ba.

d Veicin t strat giskĀ sadarb bu starā daž du
valstu amatāersĀn m, uz mumiem, arĀdbiedr b m un NVO, lai nĀv rstu aunār t gu darbasā ka izmantĀšanu un eksāluat ciju valstisk ,
regiĀn l un starātautisk l men .

d ArĀdbiedr bu ā rst vji, āaši nĀ arĀdbiedr b m, kas darbĀjas lauksaimniec bas, uzkĀāšanas,
restĀr nu un agent ru darba sektĀrĀs.

TERMINOLOĢIJA

PAMATPRINCIPI UN STANDARTI:

CilvēktirdzniecībaĶdarbaspēka tirdzniecība
- eksāluat cijas nĀl k izdar ta āersĀnu saverv šana,

1. Vienm r j āiem rĀ uz cilv kties b m balst ta
āieeja.

ā rvad šana, nĀdĀšana, sl āšana, izmitin šana vai saemšana, lietĀjĀt vardarb bu vai draudus, vai aizvešanu
ar viltu vai izmantĀjĀt āersĀnas atkar bu nĀ vain g vai
t s ievainĀjam bas vai bezāal dz bas st vĀkli, vai ar dĀdĀt vai sa emĀt materi la vai cit da rakstura labumus,
lai āan ktu t s āersĀnas āiekrišanu tirdzniec bai, nĀ
kuras ir atkar gs cietušais. Eksāluat cija ietver […] āiesāiedu darbu vai āakalāĀjumus, verdz bu vai verdz bai
l dz gas fĀrmas, kalā bu [..]
Darba Ńēmējs migrants - jebkura āersĀna, kura

veic, veiks vai ir veikusi darbu vai cita veida atalgĀtu
darb bu valst , kur šai āersĀnai nav āilsĀ a statusa.

Piespiedu darbs - jebkurš darbs vai āakalāĀjums,
kas, draudĀt ar sĀdu, tiek kategĀriski āieāras ts nĀ āersĀnas un uz kuru āersĀna nav br vār t gi āieteikusies.

d NVO ā rst vji, āaši nĀ NVO, kas atbild āar
migr jĀšĀ cilv ku ties b m, sniedz vi iem neāieciešamĀs āakalāĀjumus un c n s āret cilv ku
tirdzniec bu.

2. Valsts amatāersĀn m j r kĀjas ar āien c gu
r ā bu, cienĀt, aizsarg jĀt un stenĀjĀt cilv kties bas, turkl t amatāersĀnas ir atbild gas āar
cilv ku tirdzniec bas nĀv ršanu, cilv ku tirgĀt ju
darb bas izmekl šanu un vi u sĀd šanu, āal dz bas sniegšanu tirdzniec b cietuš m āersĀn m
un vi u aizsardz bu.
3. Pret visiem darba m jiem j izturas vien di,
neāie aujĀt diskrimin ciju.
4. Visus darba
ba ties bas.

m jus migrantus aizsarg dar-

5. Uz mumi, ieskaitĀt āriv t s nĀdarbin t bas
agent ras, ir atbild gi āar āien c gu cilv kties bu
iev rĀšanu.
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VADL NIJU
ETRAS GALVEN S
SADA AS:
Vadl nijas valsts amatpersonām:
aunār t gas āie emšanas darb un
izmantĀšanas eksāluat cijas nĀl k nĀv ršanai
Vadl nijas uz ēmumiem:
Pien c gu ā rbaužu veikšana aunār t gas
izmantĀšanas un eksāluat cijas nĀv ršanai
Vadl nijas valsts amatpersonām,
uz ēmumiem, arodbiedr bām un
pilsoniskajai sabiedr bai: Sā ku aāvienĀšana
darba m ju migrantu ties bu aizsardz bai
Daudznozaru sadarb ba un koordinācija
starātautisk l men

VADLĪNIJAS VALSTS AMATPERSONĀM:
AUNPR T GAS PIE EMŠANAS DARB UN
IZMANTOŠANAS EKSPLUAT CIJAS NOL K
NOV RŠANAI
VALSTS AMATPERSONU PIENĀKUMI:

d Regulēt darbā iekārtotāju r c bu, piemēram, privāto nodarbināt bas aģentūru darb bu.
leviest ties bu aktus, kas regul āriv tĀ nĀdarbin t bas agent ru
un neĀfici lĀ darba āied v t ju darb bu, ieviešĀt licenc šanas
vai registr cijas sist mu un nĀz m jĀt āar tĀ atbild gu iest di.
d Panākt, lai darba ēmējiem netiktu piepras ta samaksa par iekārtošanu darbā.
Valsts amatāersĀn m vajadz tu ieviest ties bu nĀrmas, kas nĀdrĀšin tu k rt bu, kas neāie auj āieāras t nĀ darba m jiem
migrantiem nek du tiešu vai netiešu samaksu āar iek rtĀšanu
darb .
d Ieviest efekt vas un izsvērtas sankcijas, lai novērstu ekspluatāciju sekmējošu ļaunprāt gu nodarbināšanu.
IzveidĀt br din jumu un sĀdu sist mu āriv taj m nĀdarbin t bas agent r m (PNA), kas veic eksāluat jĀšas darb bas, neiev rĀ licenc šanas/registr cijas āras bas un darba standartus.
Atkar b nĀ ā rk āuma (-u) nĀāietn bas var tu āiem rĀt š dus sĀdus:
• licences/registr cijas atsaukšanu;
• PNA licences/registr cijas atcelšanu uz nĀteiktu laiku;
• ā rk āumu veikuš s PNA nĀsaukuma un adreses āublic šanu;
• slaic gu vai āast v gu aizliegumu veikt uz m jdarb bu;
• naudas sĀdu;
• aizliegumu āiedal ties āubliskĀ ieāirkumu kĀnkursĀs un/vai
sa emt vald bas izsniegtus aizdevumus vai subs dijas.
d Uzskat t negod gu pie emšanu darbā par pašu
pārkāpumu.
d Nodrošināt juridisko personu atbild bu par cilvēku tirdzniec bu.
d Ieviest un pārraudz t standartus, kas regulē pieemšanu darbā un nodarbināšanu, lai mazinātu darbinieku ļaunprāt gu izmantošanu un ekspluatāciju.
• Imigr cijas kĀntrĀles viet āar āriĀrit ti izvirz t darba m ju
migrantu ties bu aizsardz bu.
• Ieviest āas kumus āersĀnu st vĀk a ā rraudz šanai āirms izbraukšanas nĀ valsts un ā c atgriešan s, lai var tu identiic t
aunār t gu izmantĀšanu.
• Pastiārin t darba insāektĀru lĀmu un uzlabĀt kĀmāetenci, k
ar veikt ieguld jumus galvenĀ amatāersĀnu izgl t b un r c bsā jas āalielin šan .
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d Palielināt pārbaužu skaitu un pastiprināt uzraudz bu sektoros, kuros ir novērojama darbinieku ekspluatācija.
d Piepras t, lai uz ēmumi r kotos saska ā ar korporat vo atbild bu − cien tu cilvēkties bas.
Stiārin t uz mumu āaškĀntrĀli saist b ar tiskaj m nĀrm m,
kas nĀsaka atbilstĀšu cilv ku āie emšanu darb saska ar
ANO uz m jdarb bas un cilv kties bu āamatārinciāiem.
d Veicināt caurskatām bu.
Skaidri atbild bas un atskait šan s nĀteikumi darba āied v t jiem un darba dev jiem, ieskaitĀt āieg des des.
Pie emt ties bu aktus, kas āieārasa eksāluat cijai āak autĀs sektĀrĀs str d jĀšiem uz mumiem sniegt infĀrm ciju āar saviem
darbasā ka ieguves avĀtiem, k ar āar Starātautisk s Darba
Ārganiz cijas darba standartu iev rĀšanu.
PilnveidĀt nĀteikumus saist b ar kĀrāĀrat vĀ atbild bu āar kĀlekt vajiem l gumiem un/vai minim laj m alg m un darba standartiem āakalāĀjumu un āre u āieg des d s.
d Ieviest rev zijas pakalpojumu sniegšanas firmu regulat vo uzraudz bu.
Palielin t caurskat m bu un atbild bu rev zijas āakalāĀjumu
industrij , k ar t s dal bnieku veiktaj darb , veicĀt rev zijas
āieg des žu uz mumĀs. Rad t meh nismus, kas regul rev zijas irmu sniegtĀ infĀrm ciju ties bsarg jĀš m iest d m āar
āaz m m un aizdĀm m darbinieku eksāluat cij un tirdzniec b
āiesāiedu darba nĀl k .
Jaunā ES Direktīva par publisko iepirkumu nĀsaka, ka
l gumsl dz ja iest des var ieviest sĀci lĀ klauzulu, lai nĀdrĀšin tu atbilst bu naciĀn l m, EirĀāas un starātautisk m āras b m
vides, sĀci lĀ un darba ties bu jĀm . Šie jaunie krit riji attiecas uz visu ieāirkuma ārĀcesu, ieskaitĀt l gumsl dz ja ties bu
āieš iršanu un neatbilstĀšĀ kandid tu izsl gšanu. Direkt vas
izsl gšanas krit rijĀs ietilāst visi kĀmersanti, kas ir tikuši ties ti
āar b rnu nĀdarbin šanu un cilv ku tirdzniec bu. Jaun Direkt va ar āaredz, ka valsts iest des var izsl gt neāamatĀti l tus
āied v jumus: „b vdarbu, āieg žu vai āakalāĀjumu āied v jumus, kas š iet neāamatĀti l ti, iesā jams, balst s uz tehniski,
ekĀnĀmiski vai juridiski k dainiem āie mumiem vai āraksi.”
Direkt va mudina valsts iest des veikt stingru sĀci lĀ un darba
ties bu āras bu iev rĀšanas uzraudz bu. Direkt v ir iek auti ar
stingrāki noteikumi apakšuzŃēmējiem, lai nĀdrĀšin tu
caurskatāmību apakšuzŃēmēju ĵēdē, āalielinĀt galvenā darbuzŃēmēja atbildību.

TISKU PUBLISK IEPIRKUMA
PAS KUMU VEICIN ŠANA, LAI
NOV RSTU DARBA M JU
MIGRANTU EKSPLUAT CIJU
UN TIRDZNIEC BU.
Liel kaj da valstu sabiedriskais sektĀrs ir liel kais āre u
un āakalāĀjumu āat r t js, t tad uz tĀ gulstas liela atbild ba. Valsts iest d m un Ārganiz cij m valsts un viet j l men nevajadz tu nek di veicin t darbinieku eksāluat ciju
un aunār t gu izmantĀšanu.T m vajadz tu r d t tiski atbild gas r c bas āiem ru, k ar āieāras t nĀ saviem āartneriem t du āašu r c bu.T d j di vajadz tu ieviest augstas
sociālās un ētiskās prasības, kur m b tu nozīmīga
loma publisko iepirkumu kritērijos, turkl t cenu

apsvēršanai nevajadzētu būt noteicošajai.

VALSTS AMATPERSONU PIENĀKUMI:
d Nodrošināt, lai, iegādājoties preces un maksā-

jot par darbu un pakalpojumiem, visām sabiedriskā sektora organizācijām, ieskaitĀt uz mumus,

kurus ā rvalda, kĀntrĀl un atbalsta valsts, ir izstr d tas
attiecīgas pārbaudes procedūras, lai garant tu cilv kties bu iev rĀšanu attiec gaj darb bas lauk .
d Apsvērt ētisku iepirkumu vadlīniju izstrādi, kuras sabiedriskā sektora organizācijas var tu izmantĀt āublisk ieāirkuma kĀnkursĀs starātautisk , valstisk
vai viet j l men .
L gumslēdzēja iestādes var tu āieāras t saviem darbuz m jiem:

• ievērot cilvēktiesības un rīkoties saskaŃā ar nacionālām un starptautiskām prasībām, kas nĀteik-

tas darba, sĀci laj s, vienl dz bas un nediskrimin šanas
ties b s;
• demĀnstr t stingru apŃemšanos un ieviest atbilstošas procedūras ekspluatācijas, k ar āiesāiedu
darba un cilv ku tirdzniec bas aizliegšanai;

• sniegt pierādījumus par regulāru darbinieku
algu izmaksu saska ar sektĀra kĀlekt vĀ l gumu vai

citu minim l s algas standartu, k ar āar darb bu saska ar arĀdvesel bas un drĀš bas āras b m un sĀci lĀ
aādrĀšin šanu;
• iev rĀt ētikas standartus, pieŃemot darbā darba Ńēmējus migrantus (āiem ram, Dakas ārinciāus
migr šanai ar cie u);
• savĀs apakšlīgumos āar āre u āieg di un āakalāĀju-

mu sniegšanu iek aut nĀsac jumu, kas liek visiem ĵēdē
esošajiem apakšuzŃēmējiem ievērot sektora
nacionālo minimālo algu vai kolektīvo līgumu

saist b ar darba nĀteikumiem un aāst k iem;
• veikt savas darbības pienācīgu pārbaudi, ieskaitot darb bu attiec b uz saviem piegādes ĵēdes

partneriem, lai noteiktu, novērstu un mazinātu
riskus saist b ar negat vu ietekmi uz cilv kties b m,
ieskaitĀt ekspluatāciju. VeicĀt darb bas āien c gu

ā rbaudi, uz mumiem vajadz tu nĀdrĀšin t, lai tie
un tĀ āartneri nenĀdarbĀtĀs ar turām k min taj m
darb b m, āiem ram, darbinieka identiik cijas vai cita
veida dĀkumenta kĀnisk ciju, naudas iekas šanu āar
āie emšanu darb , nesam r gi lielu izmaksu āieāras šanu āar uztur šanu, dz vesvietas āieš iršanu un transāĀrt šanu;
• zi Āt, ka, identiic jĀt aunār t gu r c bu sav vai savu
aāakšuz m ju darb b , ir tikuši veikti visi āien c gie
sĀ i, lai nĀv rstu turām kus ā rk āumus sav āieg des
d , sniegtu atlīdzību par Ĺaunprātīgo rīcību, k ar
neāieciešam bas gad jum attiec g s lietas nĀdĀtu varas
iest d m;
• zi Āt āar mēģinājumiem novērst ekspluatāciju un
cilvēku tirdzniecību sav darb b un sav āieg des
d ;
• veikt neatkarīgu sociālo revīziju, lai sniegtu pierādījumus āar darb bu saska ar cilv kties bu standartiem, k ar sĀci laj m, darba un vienl dz bas ties b m.
Valstu iepirkuma politikā vajadzētu būt šādiem izslēgšanas kritērijiem:
• kĀmersantu, kas ir atradušies k d krimin l Ārganiz cij vai bijuši sĀd ti āar b rnu nĀdarbin šanu, āiesāiedu
darbu, cilv ku tirdzniec bu, kĀruāciju, kr āšanu, viltus āieemšanu darb , identifik cijas vai cita veida dĀkumentu
kĀnfisk ciju, nĀdĀk u vai sĀci lĀ iemaksu nemaks šanu,
izsl gšana nĀ dal bas kĀnkurs ;
•”neāamatĀti l tu” āied v jumu, kas radušies nĀ sĀci lĀ
un darba ties bu neiev rĀšanas vai aunār t gas r c bas,
izsl gšana.

Pier d jumi āar nĀāietniem eksāluat cijas riskiem, āaši
kĀnkr tĀs ekĀnĀmiskajĀs sektĀrĀs, k ar tirdzniec bas
ā rk āuma nĀāietn ba valstij sniedz āietiekami daudz iemeslu, lai āieāras tu uz mumiem sniegt āašu ā rskatu
āar saviem m gin jumiem nĀv rst eksāluat ciju un cilv ku tirdzniec bu.
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VADL NIJAS UZ ĒMUMIEM: PIEN C GU
P RBAUŽU VEIKŠANA, LAI NOV RSTU
DARBA
M JU MIGRANTU AUNPR T GU
PIE EMŠANU DARB EKSPLUAT CIJAS
NOL K UN EKSPLUAT CIJU
Uz mumiem j āar da, ka tie veic āien c gas darb bas,
lai „identiic tu, nĀv rstu un mazin tu savu ietekmi uz
cilv kties b m un izskaidrĀtu savu r c bu š s ietekmes mazin šan ”. KĀnkr t k, āriv t s nĀdarbin t bas agent ras
un citi uz mumi, kas āie em darb un nĀdarbina migr jĀšĀs darba m jus, āaši sektĀrĀs, kurĀs Baltijas j ras
regiĀn ir nĀv rĀjama eksāluat cija, tiek mudin ti:
d vairot zināšanas par darba m ju migrantu Ĺaunprātīgas izmantošanas, ekspluatācijas un tirdzniecības piespiedu darba nolūkā riskiem;
d novērst tirdzniecību piespiedu darba nolūkā,
Ĺaunprātīgu izmantošanu un ekspluatāciju savā
uzŃēmējdarbībā, ieskaitĀt savu āieg des di;
d izveidĀt sūdzību mehānismus darbības līmenī,
lai varētu reaģēt uz darba Ńēmēju migrantu
Ĺaunprātīgu izmantošanu darbā, k ar āadar t šĀs
meh nismus br vi, drĀši un kĀnfidenci li āieejamus darba m jiem migrantiem, lai vi i var tu izārast attiec gĀ
ārĀcesu, nebaid tĀs iesniegt s dz bu un b tu ā rliecin ti
āar efekt vas un laic gas atbildes sa emšanu;
d izveidĀt neatkarīgus uzraudzības, pārbaudes un
sertifikācijas mehānismus, lai dĀkument tu rīcības
kodeksu vai pašizstrādātu ētikas standartu ieviešanu un darb bu saska ar tiem, k ar , rĀdĀties aizdĀm m āar eksāluat ciju, attiec gĀs datus sniegtu ties bsarg jĀš m iest d m.

8

“Uz mumiem vajadz tu
ne tikai cien t cilv kties bas,
bet ar zin t un āar d t,
k tie nĀdrĀšina tĀ
iev rĀšanu sav darb b .”

UZ MUMA PAŠKONTROLES
TIKAS STANDARTU IZSTR DE
DARBA
M JU MIGRANTU
PIE EMŠANAI DARB UN
NODARBIN ŠANAI
d Izstr d jiet skaidri saārĀtamu āĀlitiku darbinieku āieemšanai darb un ā rliecinieties, ka ne privātā nodarbinātības aģentūra, ne tās pārstāvji vai darba
devēji nepieprasa no darba meklētājiem samaksu
par pieŃemšanu un iekārtošanu darbā. Par š da veida samaksas nĀteikšanu ir atbild gs tĀāĀšais darba dev js.
d Izstr d jiet sistēmu, kas Ĺaus pārbaudīt, uzrādīt
un dokumentēt faktus, kas liecina, ka samaksa āar āieemšanu darb nav tieši vai netieši sa emta nĀ darba m jiem, izmantĀjĀt atvilkumus nĀ algas, āabalstiem vai ar
cita veida maks jumiem, vai ar mainĀt darba nĀteikumus.
d Ievērojiet darba meklētāju un darbinieku privātumu, aāstr d jĀt vi u āersĀn gĀs datus.
d Aizliedziet āriv tajai nĀdarbin t bas agent rai un/vai
t s ā rst vjiem un/vai darba dev jiem paturēt darbinieka pasi vai cita veida identifikācijas dokumentu, kā arī autovadītāja apliecību vai bankas karti.
d Pārbaudiet uz muma reputāciju un spēju samaksāt algas.
d NĀdrĀšiniet, ka darba līgums darbiniekam tiek izsniegts rakstiskā fĀrm un saārĀtam valĀd ; āirms
darba uzs kšanas darbiniekam vajadz tu b t āieejamai
l guma kĀāijai.
d NĀdrĀšiniet, ka līgumā ir iekĹauta infĀrm cija āar
algas līmeni, samaksas veidu, darba stundām,
virsstundām, brīvdienu skaitu, kompensācijām un
prēmijām, ja t das ir āaredz tas, darba apstākĹu drošību, atbildību par arodveselību un drošību, apdrošināšanu un sūdzību mehānismu pieejamību.
d NĀdrĀšiniet, ka darbinieks var lauzt darba l gumu jebkur laik , sniedzĀt pamatotu paziŃojumu, par to
nesaŃemot sodu, āiem ram, algas neizmaks šanu vai
āras bu samaks t āar āirms termi a darba attiec bu izbeigšanu.
d NĀdrĀšiniet, ka ārĀcess, kura laik darbinieks tiek āieemts darb , k ar darba m ju migrantu darba l gums
ir saska Āts, emĀt v r vienādas attieksmes un iespēju ārinciāu, neskatĀties uz tĀ, vai attiec g situ cija ir
likum ga vai nelikum ga.

d NĀdrĀšiniet, ka darbiniekiem, kurus darb āie em un/
vai nĀdarbina āriv t nĀdarbin t bas agent ra, ir ties bas
uz biedrošanās brīvību un sarun m par darba koplīguma slēgšanu.
d Apmāciet vidējā līmeŃa vadību un atbild gĀs āar
āersĀn lu, lai vi i var tu identific t aāsl ātas trešĀ āušu
eksāluat cijas un tirdzniec bas āaz mes.
d Veiciet negaidītas darba devēju pārbaudes ā c
darbinieku iek rtĀšan s darb , lai ā rliecin tĀs, vai vi i netiek aunār t gi izmantĀti.

VEICINIET UZ MUMU
SAVSTARP JO PAŠKONTROLI,
LAI NOV RSTU AUNPR T GU
IZTUR ŠANOS UN
EKSPLUAT CIJU DARBAVIET
UN DARBASP KA PIEG DES
D .
UZłĒMUMA PIENĀKUMI:
d Rūpīgi pārbaudīt savus apakšuzŃēmējus un
partnerus, ar kuriem kĀā darb tiek āie emti darba
m ji migranti. P rbaudei vajadz tu āier d t, ka āartneri
neveic aunār t gu vai kr āniecisku darb bu un nĀ darba
mekl t jiem neāieārasa samaksu āar āie emšanu darb .
d Ievērot darba standartus un netrauc t darbiniekiem pievienoties apvienībām.
d Izstr d t īpašu politiku, lai novērstu cilvēku
tirdzniecības riskus savā piegādes ĵēdē. Lai mazin tu darbasā ka eksāluat cijas riskus, uz mumiem vajadz tu darbasā ka āiesaistei izmantĀt tikai uzticamus un
licenc tus āartnerus.
d Aāsv rt iesā ju l gumĀs ar uz mumiem sav āieg des d ieviest nĀteikumus, kas nĀsaka līguma izbeigšanu gadījumā, ja tiek konstatēta darbinieku
Ĺaunprātīga izmantošana un ekspluatācija.

9

SPĒKU APVIENOŠANA DARBA ĒMĒJU
MIGRANTU TIES BU AIZSARDZ BAI:
VADL NIJAS VALSTS AMATPERSON M,
UZ MUMIEM, ARODBIEDR B M UN
PILSONISKAJAI SABIEDR BAI

DAKAS PRINCIPI MIGRĒŠANAI AR CIEłU
Dakas ārinciāi migr šanai ar cie u sniedz Āti labus standartus darba m ju migrantu ētiskai
pieŃemšanai darbā. Tie ir principi, kurus vajadzētu Ńemt vērā apzinīgiem darba piedāvātājiem un darba devējiem, kas strādā ar
darba Ńēmējiem migrantiem. Dakas ārinciāus
ā c vair k m kĀnsult cij m ar ieinteres taj m āus m
sagatavĀjis Cilv kties bu un uz m jdarb bas instit ts.
Dakas ārinciāĀs ietverti divi āamatārinciāi saist b ar
nediskrimin šanu un l dzv rt gu aizsardz bu saska
ar darba ties b m, turkl t tajĀs ir min ti š di desmit
standarti:
1. samaksas neieturēšana no darba ēmējiem
migrantiem;
2. darba l gumu skaidr ba un caurskatām ba;
3. iekļaušanas politika un procedūras;
4. pasu un ID dokumentu atdošana;
5. regulāra, tieša un laic ga algu izmaksa;
6. ties bas izmantot darbinieku pārstāvniec bu;
7. droši un piemēroti darba apstākļi;
8. droši un piemēroti sadz ves apstākļi;
9. pieeja tiesiskās aizstāv bas l dzekļiem;
1ķ. iespēja mainīt darbavietu un garantēta
droša atgriešanās mājās.

10

d Aizsargājiet un veiciniet ties bas uz piekļuvi informācijai.
Valst m vajadz tu ieviest ties bu nĀrmas un āraktiskus meh nismus, lai darba m jiem migrantiem sniegtu āilnv rt gu,
bezmaksas un saārĀtamu infĀrm ciju āar vi u ties b m un āien kumiem, k ar aāst k iem saist b ar vi u āie emšanu darb ,
uztur šanĀs attiec gaj valst un darbu.
d Nodrošiniet informāciju par drošas un likum gas
migrācijas iespējām izcelsmes valst un mērķa valst .
Izcelsmes un m r a valst m sadarb b ar arĀdbiedr b m, NVO
un uz mumiem vajadz tu n kt klaj ar iniciat v m āar infĀrm cijas izālat šanu saist b ar drĀš m un likum g m migr cijas
iesā j m, āiem ram, ar telev zijas, radiĀ un sĀci lĀ mediju
starāniec bu vai attiec gĀ infĀrm ciju āied v jĀt izce Āšanas un
iece Āšanas viet s.
Instit cij m vajadz tu kĀā gi m gin t darba m jiem migrantiem sniegt ālaš ku infĀrm ciju, kas ir neāieciešama āirms darba
s kšanas, k ar tikkĀ ā c ierašan s attiec gaj valst .
d Nodrošiniet taisn gumu un labvēl gus darba apstākļus, juridiski saistošus darba piedāvājumus un
darba l gumus rakstiskā formā.
Darba ties b m un/vai nĀteikumiem vajadz tu āaredz t, ka
darba āied v jum darba m ju migrantu āie emšanai darb
un nĀdarbin šanai ir nĀr d ta svar g k infĀrm cija āar darba
sektĀru, darbavietu un darba veidu, darba ilgumu, darba aāst k iem, atl dz bu, darba stund m, k ar aāmaks ta atva in juma
sa emšanas iesā j m.
d Izveidojiet darba atašeju t klu noz m gākajās galamērķa valst s.
Izcelsmes valstu amatāersĀn m vajadz tu aādĀm t iesā ju
nĀr kĀt darba atašejus nĀz m g kĀ galam r a valstu kĀnsul tĀs,
lai nĀdrĀšin tu savu rzem s str d jĀšĀ āilsĀ u aizsardz bu un
labkl j bu.

d Aizsargājiet un veiciniet darba ēmēju migrantu
ties bas uz biedrošanās br v bu un sarunām par darba kopl guma slēgšanu.
Valsts amatāersĀn m vajadz tu nĀdrĀšin t darba m jiem
migrantiem iesā ju izmantĀt ties bas uz biedrĀšan s br v bu
(ties bas āievienĀties arĀdbiedr bai vai izveidĀt jaunu arĀdbiedr bu) un sarun m āar darba kĀāl guma sl gšanu bez jebk da
veida trauc k iem un diskrimin cijas neatkar gi nĀ vi u statusa
un nĀ t , vai vi i ir agent ru darbinieki vai tieši nĀalgĀti darbinieki.
Atbalstiet darba m ju migrantu aāvien bas, lai var tu ā rraudz t darba standartu iev rĀšanu.
d Paplašiniet darba ēmēju migrantu aizsardz bu
nelikum gās situācijās, izmantojot arodbiedr bas.
ArĀdbiedr b m vajadz tu vienĀties āar nozīmīgākajiem
kritērijiem darba Ńēmēju migrantu, kas nav tĀ dal bnieki, aizsardzības palielināšanai nelikumīgās situācijās; valstu amatāersĀn m vajadz tu mudināt un atbalstīt
centienus novērst ekspluatāciju un tirdzniecību, k
ar aizsargāt darbinieku tiesības, sadarbĀjĀties ar vald bas
deāartamentiem, darbinieku Ārganiz cij m, darba dev ju aāvien b m, atbalsta gruā m un NVO.
AmatāersĀn m vajadz tu panākt, lai pilsoniskās sabiedrības dalībnieki, kas sniedz palīdzību nelikumīgiem
migrantiem, netiktu sodīti.
d Sniedziet darbiniekiem iespēju main t darba devēju ļaunprāt gas izturēšanās gad jumā, nezaudējot
uzturēšanās atļauju.
d Nodrošiniet konkrētus aizsardz bas un pal dz bas
pasākumus darba ēmējiem, kas ir ekspluatācijas vai
cilvēku tirdzniec bas upuri.
Valsts amatāersĀn m vajadz tu izsniegt uzturēšanās atĹaujas tiem darba Ńēmējiem migrantiem, kas ir cietuši no
ekspluatācijas vai cilvēku tirdzniecības.
Valsts amatāersĀn m vajadz tu aut nĀ eksāluat cijas un cilv ku tirdzniec bas cietušiem darba m jiem migrantiem likumīgi uzturēties attiecīgajā valstī, lai varētu pieprasīt
kompensāciju āirms ties tiek izties ta civillieta, darba str du
izš iršanas lieta vai krimin llieta.
Valstu amatāersĀn m vajadz tu nĀdrĀšin t no cilvēku
tirdzniecības cietušos darbiniekus ar tiesībām netikt
sodītiem āar ā rk āumiem, kĀ tie ir izdar juši laik , kad bija
āak auti cilv ku tirdzniec bai un tika āiesāiesti tĀs izdar t.

AIZSARG JIET UN VEICINIET
TIES BAS IZMANTOT TIESISK S
AIZSARDZ BAS L DZEK US
Saska ar savu āien kumu sniegt aizsardz bu valsts amatāersĀn m vajadz tu nĀdrĀšin t darba Ńēmējiem mig-

rantiem, kuru tiesības un brīvības ir tikušas pārkāptas, vienlīdzīgu piekĹuvi tiesiskās aizsardzības
līdzekĹiem, lai novērstu pret viŃiem izdarīto kaitējumu, izmantĀjĀt civilārĀcesu, administrat vĀ ārĀcesu, tiesas

ārĀcesu vai cita veida tiesisku darb bu neatkar gi nĀ darba
m ja statusa.
d Izstrādājiet konfidenciālas zi ošanas iespējas
par ļaunprāt gu izturēšanos un konfidenciālus sūdz bu iesniegšanas mehānismus.
Valsts amatāersĀn m vajadz tu izstr d t meh nismus, kas
darba m jiem migrantiem, kuri ir aunār t gas iztur šan s
un/vai nĀzieguma uāuri vai liecinieki, sniegtu iesā ju kĀnfidenci li iesniegt sūdzības, dĀdĀt āriekšrĀku k dai neatkar gai instit cijai (āiem ram, ties bsargam), neuztraucĀties
āar darba zaud šanu vai nĀn kšanu imigr cijas dienest ,
nĀk šanu arest vai izraid šanu nĀ valsts.
d Sniedziet juridisko pal dz bu un atbalsta pakalpojumus, lai būtu iespējams sa emt tiesiskās aizsardz bas l dzekļus, paši kompensāciju.
Valsts amatāersĀn m tiesved bas laik vajadz tu nĀdrĀšin t nĀ eksāluat cijas un cilv ku tirdzniec bas cietušiem
darba m jiem migrantiem bezmaksas juridiskās konsultācijas un palīdzību vi iem saārĀtam valĀd .
Valsts amatāersĀn m vajadz tu sniegt inansiālos līdzekĹus NVO un arodbiedrībām, lai būtu iespējams
sniegt atbalsta pakalpojumus nĀ eksāluat cijas un cil-

v ku tirdzniec bas cietušiem darba m jiem migrantiem,
lai vi i var tu efekt vi m gin t āan kt taisn gumu.
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DAUDZNOZARU SADARB BA UN
KOORDIN CIJA STARPTAUTISK L MEN
Lai var tu nĀv rst cilv ku tirdzniec bu, j izstr d efekt vi
meh nismi un r c bas āl ns visu ieinteres tĀ āušu divāus jai un starātautiskai sadarb bai.

Izstrādājiet un pilnveidojiet nacionālos
koordinācijas mehānismus, kas veicina
sabiedriskā un privātā sektora pārstāvju
sadarb bu.

d Valsts amatāersĀn m vajadz tu āan kt, ka āast vĀšajĀs
cilv ku tirdzniec bas daudznĀzaru kĀĀrdin cijas meh nismĀs ir iek auti darba insāekciju, arĀdbiedr bu un migrantu
ties bu aizst vĀšĀ gruāu ā rst vji, ā rst vji nĀ āriv taj m
nĀdarbin t bas agent r m un darba dev ju aāvien b m,
k ar tĀ nĀzaru ā rst vji, kas darbĀjas eksāluat cijai āak autĀs sektĀrĀs, āiem ram, lauksaimniec bas, uzkĀāšanas
vai restĀr nu sektĀrĀs.

Stipriniet arodbiedr bu un NVO
pārrobežu sadarb bu.

d ArĀdbiedr b m, NVO un migrantu ties bas aizst vĀš m Ārganiz cij m Baltijas j ras regiĀn vajadz tu stiārin t
ā rrĀbežu sadarb bu starā migrantu izcelsmes un m r a
valst m, āaši sektĀrĀs, kurĀs tiek nĀdarbin ti darba m ji
migranti ar zemu kvaliik ciju.

Stipriniet reģionālo pārrobežu sadarb bu
starp darba devēju apvien bām,
privātajām nodarbināt bas aģentūrām un
uz ēmumiem.

d Darba dev ju aāvien b m, āriv taj m nĀdarbin t bas
agent r m un uz mumiem vajadz tu stiārin t regiĀn lĀ
sadarb bu, lai, aāmainĀties ar infĀrm ciju, var tu nĀv rst
darba m ju migrantu eksāluat ciju un tirdzniec bu.

Izstrādājiet daudznozaru sadarb bas
mehānismus starp valst m, no kurām
migranti izbrauc un kurās iebrauc.

d Izcelsmes un m r a valstu amatāersĀn m vajadz tu
izstr d t divāus jus l gumus āar ā rrĀbežu sadarb bas veicin šanu un nĀdrĀšin šanu starā darba insāekcij m, licenc šanas iest d m, āĀliciju, ārĀkurĀriem un tiesnešiem, lai
b tu iesā jams efekt v k nĀv rst migr jĀšĀ darba m ju
aunār t gu izmantĀšanu un eksāluat ciju.
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2014. gada 11. j nij Starātautisk Darba Ārganiz cija āie ma jaunu protokolu, lai cīnītos pret
mūsdienās sastopamiem piespiedu darba
veidiem. Jaunais juridiski saistĀšais Starātautisk s
Darba Ārganiz cijas ārĀtĀkĀls āar āiesāiedu darbu
ir izveidĀts, lai uzlabĀtu āiesāiedu darba nĀv ršanas,
migrantu ties bu aizsardz bas un kĀmāens cijas āas kumus, k ar , lai stiārin tu centienus izskaust m sdienu verdz bas āaveidus.
PrĀtĀkĀlu, kurš tika atbalst ts ar ieteikumu, Starātautiskaj Darba kĀnferenc āie ma vald bu, darba
dev ju un darba m ju ā rst vji. Tas ievada 1930.
gad āie emtĀ Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju Nr. 29 āar āiesāiedu darbu jaun
laikmet , lai āiev rstu uzman bu cilv ku tirdzniec bas
ārĀbl mas risin šanas iesā j m.

PIEZĪMES:

Šī ir Vadlīniju darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas
pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības
novēršanai Baltijas jūras reģionā saīsinātā versija,
kuru ES un Zviedru institūta inansēto ADSTRINGO
projektu ietvaros izstrādājusi
(Liliana Sorrentino) un Anīna Jokinena (Anniina
Jokinen). Vadlīnijas ir publiski pieejams interneta
vietnē www.heuni.i, kā arī
.

– cīņa pret cilvēku tirdzniecību dar
baspēka ekspluatācijas nolūkā, uzlabojot partne
rību, veicinot faktu konstatāciju un intensiicējot
organizatoriskās pieejas” ir starptautisks projekts,
kuru koordinē Eiropas institūts noziegumu novēr
šanai un kontrolei, saistīts ar Apvienoto Nāciju
Organizāciju (HEUNI).Laika posmā no 2012. līdz
2014. gadam projekts tika īstenots deviņās Baltijas
jūras reģiona valstīs, un tā ietvaros tika veikta iz
pēte, kā arī izveidots tīkls un pilnveidotas iespējas
sekmīgāk novērst cilvēku tirdzniecību darbaspēka
ekspluatācijas nolūkā. Projekta sadarbības partne
ri ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, Tartu
Universitāte Igaunijā, kā arī Baltijas jūras valstu pa
domes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību
(CBSS TF-THB). CBSS TF-THB koordinēja paralēlu
projektu arī Polijā un Krievijas Federācijā.

© Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, 2ķ1ļ. g. decembris
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Š ir Vadl niju darba

m ju migrantu aunār t gas āie emšanas darb , eksāluat cijas un
tirdzniec bas nĀv ršanai Baltijas j ras regiĀn
sa sin t versija, kuru ES un Zviedru instit ta
inans tĀ ADSTRINGO ārĀjektu ietvarĀs izstr d jusi Liliana Sorentino (Liliana SĀrrentinĀ) un Anīna Jokinena (Anniina JĀkinen).
Vadl nijas ir āubliski āieejams interneta vietn
www.heuni.i, k ar www.cbss.org/tfthb

„ADSTRINGO – c a āret cilv ku tirdzniec bu
darbasā ka eksāluat cijas nĀl k , uzlabĀjĀt āartner bu, veicinĀt faktu kĀnstat ciju un intensiic jĀt
ĀrganizatĀrisk s āieejas” ir starātautisks ārĀjekts,
kuru kĀĀrdin EirĀāas instit ts nĀziegumu nĀv ršanai un kĀntrĀlei, saist ts ar AāvienĀtĀ N ciju
Organiz ciju (HEUNI). Laika āĀsm nĀ 2012. l dz
2014. gadam ārĀjekts tika stenĀts devi s Baltijas
j ras regiĀna valst s, un t ietvarĀs tika veikta izā te, k ar izveidĀts t kls un āilnveidĀtas iesā jas
sekm g k nĀv rst cilv ku tirdzniec bu darbasā ka
eksāluat cijas nĀl k . PrĀjekta sadarb bas āartneri ir Lietuvas Reāublikas Iekšlietu ministrija, Tartu
Universit te Igaunij , k ar Baltijas j ras valstu āadĀmes Darba gruāa c ai āret cilv ku tirdzniec bu
(CBSS TF-THB). CBSS TF-THB kĀĀrdin ja āaral lu ārĀjektu ar PĀlij un Krievijas Feder cij .

VADL NIJAS DARBA M JU
MIGRANTU AUNPR T GAS
PIE EMŠANAS DARB ,
EKSPLUAT CIJAS UN
TIRDZNIEC BAS NOV RŠANAI
BALTIJAS J RAS REĢION
SAĪSINĀTĀ VERSIJA

