Предговор и
признанија
Имам задоволство да го претставам Пригодниот документ, насловен како „Резиме на предизвиците во
посветувањето внимание на трговијата со луѓе заради трудова експлоатација во земјоделскиот сектор во
регионот на ОБСЕ“. Ова е третиот во низата пригодни документи, со којшто се продолжува работата на мојата
канцеларија во борбата против трговијата со луѓе со цел спроведување на Акциониот план на ОБСЕ од 2003
година, посветувајќи посебно внимание на средината во којашто се одвива трговијата со луѓе со цел за трудова
експлоатација во државите учеснички во ОБСЕ.
Првиот и вториот Пригоден документ се занимаваа со неодложните предизвици во трудовата експлоатација,
кои се движат од различните предизвици со кои се соочуваат правните одговори на трговијата со луѓе со цел за
трудова експлоатација, до деталите на идентификацијата, спречувањето и кривичното гонење на престапниците
со цел донесување правда за жртвите на трудовата експлоатација, и пред сé нејзино спречување. Овие
пригодни документи се резултат на две конференции на Сојузот против трговија со луѓе со кои се поттикна
интересот меѓу државите учеснички во поглед на потребата од борба против трудовата експлоатација како
што е одразено во дополнителните заложби на ОБСЕ во Министерските одлуки за трговија со луѓе за трудова
експлоатација од 2006 година во Брисел и од 2007 година во Мадрид.
Овој трет Пригоден документ претставува анализа на трудовата трговија со луѓе во еден посебен економски
сектор, земјоделството, во којшто, според Меѓународната трудова организација (МОТ), се вработени над една
милијарда луѓе ширум светот. Земјоделството е вториот најголем сектор на вработеност, особено за жените
и младите. Оваа темелна анализа на актуелните предизвици во рамките на земјоделскиот сектор има за
цел да им помогне на државите учеснички, креирачите на политиките и невладините организации (НВОи) во
идентификувањето на структурните прашања и недостатоци на овој сектор коишто ја предизвикуваат или
влошуваат ранливоста на работникот, со цел подобро посветување внимание на нив на еден системски начин.
Овој документ е прв од овој вид со кој се посветува внимание на трговијата со луѓе за трудова експлоатација
во земјоделскиот сектор ширум регионот на ОБСЕ. Со него се расветлува секторот во којшто работниците
се општо експлоатирани, но честопати се незабележливи. Се надевам дека овој документ ќе послужи како
корисно политичко средство за донесувачите на одлуки и практикувачите, и дека ќе ни помогне повторно да
размислиме и да поставиме прашања во врска со начинот на којшто овој сектор функционира во моментот.
На пример, како можеме да ги прилагодиме практиките за да ја подигнеме свеста за подобра превенција
и идентификација? Исто така, со него се нагласува итноста сите влади да ги зајакнат напорите во поглед
на поддржувањето на работничките права во согласност со националното законодавство и меѓународните
инструменти.
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Со употреба на специфични проучувања на случаи, овој трет Пригоден документ ги илустрира структурните
карактеристики со коишто работниците стануваат ранливи на експлоатација низ искуствата на самите
работници. Потребни се цврсти докази и информации, анализа и политичка волја за да може да му се посвети
соодветно внимание на овој проблем. Постои политичка рамка, а сега владите мора да бидат поактивни во
заштиттата на земјоделските работници и нивните права.
Овој Пригоден документ е резултат на посветена работа од страна на многумина луѓе. Пред сé, авторите на
заднинскиот документ, Али Јернов (Alli Jernow) и Кејти Томсон (Katy Thompson), како и учесниците на нашите
конференции, кои беа во можност да споделат со нас дел од нивното широко искуство и знаење.
Второ, мојата советничка Анелисе Гомес де Араухо (Anelise Gomes de Araujo), којашто соработуваше со авторите
од зачетокот на проектот до неговата презентација како заднински документ за “Техничкиот семинар за
справување со трговија со луѓе со цел за трудова експлоатација која се фокусира врз земјоделскиот сектор“,
одржана во Виена во април 2009 година. Нејзината компетентност на ова поле даде придонес за документот
со којшто се обезбедуваат информации во врска со трудовата трговија со луѓе во еден сектор којшто до
денес е многу малку анализиран. Таа ја разви заднинската и интелектуална рамка за семинарот и го состави
неговото Извршно резиме.
Трето, Рут Ф. Поџман (Ruth F. Pojman), мојата заменичка, којашто го приреди и лекторираше овој трет Пригоден
документ и обезбеди фотографии и релевантни случаи на трговија со луѓе.
Четврто, Бланка Тапиа (Blanca Tapia), мојот офицер за јавно информирање, којашто раководеше со процесот на
производство и ја дизајнираше оваа публикација, и Доминик Адеј Балинова (Dominique Adey Balinova), мојата
административна асистентка, којашто помагаше при лектурата и приредувањето и обезбеди административна
поддршка.
На крајот, му се заблагодарувам на сиот мој персонал – советници, секретари и стажанти – коишто, со нивната
непроценлива работа и поддршка, дадоа придонес во одличната тимска работа чијшто добар резултат е овој
документ.

Ева Бијаудет (Eva Biaudet)
Специјален претставник и координатор за борба против трговија со луѓе
Виена, јули 2009 година
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