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Kakšni so cilji
konvencije?

Cilji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z
ljudmi, ki je začela veljati 1. februarja 2008, so preprečevanje
trgovine z ljudmi, zaščita žrtev in kazenski pregon vpletenih
v trgovino. Zajema vse oblike trgovine (na nacionalni ali
nadnacionalni ravni, povezane z organiziranim kriminalom ali
ne) in velja za vse žrtve trgovanja (ženske, moške in otroke) ter
vse oblike izkoriščanja. Konvencija prav tako vključuje ukrepe
za spodbujanje partnerstev s civilno družbo ter mednarodno
sodelovanje.

■

Glavna dodana vrednost konvencije je poudarek na
človekovih pravicah in zaščita žrtev. Konvencija definira
trgovino kot kršitev človekovih pravic ter kršenje človekovega
dostojanstva in integritete. To pomeni, da so državni organi
odgovorni, če ne ukrepajo proti trgovini z ljudmi, ne zaščitijo
žrtev in učinkovito ne preiščejo primerov trgovine.

■

Trgovina z ljudmi se pojavlja po vsem svetu in ne pozna
meja, zato je konvencija pomembna za države po vsem svetu
in je vsem državam odprta za podpis.

■

Kako je
nadzorovano
izvajanje
konvencije?
S konvencijo je bil
vzpostavljen neodvisen
nadzorni mehanizem, ki
preverja uspešnost izpolnjevanja njenih določb. Nadzorni
mehanizem, ki velja za eno
ključnih prednosti konvencije,
sestavljata dva stebra:
Skupina strokovnjakov za
ukrepanje proti trgovini z
ljudmi (GRETA) in Odbor
podpisnic.

■

Kaj je GRETA?
Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA)
je odgovorna za vrednotenje izvajanja konvencije s strani držav, ki so jo
ratificirale. GRETO sestavlja 15 neodvisnih in nepristranskih strokovnjakov iz
držav podpisnic. Prihajajo iz različnih ozadij (pravni strokovnjaki, uslužbenci
organov pregona, psihologi, zdravniki, predstavniki civilne družbe itd.)
ter so izbrani glede na svoje profesionalne izkušnje na področjih, ki jih
zajema konvencija. Člani GRETE so izbrani za štiriletni mandat, ki je
obnovljiv enkrat.

■

Kako GRETA izvaja nadzor?
Nadzorne dejavnosti GRETE so razdeljene v kroge. GRETA na začetku
vsakega kroga določi določbe konvencije, ki jih bo nadzorovala, ter
najprimernejši način za ocenjevanje.

■

GRETA pri izvajanju nadzora uporablja različne metode za zbiranje
informacij. V prvem koraku organom oblasti v državi, ki jo ocenjuje, pošlje
vprašalnik. Informacije, pridobljene z odgovori, analizira in po potrebi
zahteva dodatne informacije, ki pojasnjujejo ali dopolnjujejo odgovore.

■

GRETA prav tako obišče zadevno državo. Takšni obiski omogočajo
temeljite pogovore z vladnimi uslužbenci, policisti, tožilci, poslanci in
drugimi pomembnimi člani zainteresiranih strani.

■

Ocenjevalni obiski GRETI prav tako omogočajo, da obišče ustanove,
ki žrtvam trgovine z ljudmi nudijo pomoč. Zato lahko GRETA prosi za obisk
kriznih centrov ali zatočišč za žrtve trgovine z ljudmi, ki jih upravljajo javne
ali nevladne organizacije, centrov za migrante z neurejenim statusom ali
prosilce za azil, mejnih točk ali bolnišnic. S takšnimi obiski je mogoče
preveriti učinkovitost ukrepov za izvajanje konvencije.

■

Vloga civilne
družbe
Civilna družba je pomemben vir informacij za GRETO. GRETA se med
ocenjevalnimi obiski sestaja s predstavniki nevladnih organizacij in drugimi predstavniki civilne družbe (na primer sindikati, odvetniško zbornico,
akademskim svetom), ki sodelujejo v boju proti trgovini z ljudmi. GRETA
se lahko odloči, da se s svojim vprašalnikom ali katero koli drugo prošnjo
za posredovanje informacij obrne na nevladne organizacije in druge člane
civilne družbe, ki imajo dostop do zanesljivih virov informacij in so zmožni
ustrezno preveriti informacije.

■

Poročila
GRETE
Ocenjevalna poročila GRETE vsebujejo analizo situacije v posamezni
državi glede sprejetih ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi in predloge,
kako izboljšati izvajanje konvencije. Poročila so pripravljena v kooperativnem
duhu in so namenjena kot pomoč državam pri njihovih prizadevanjih.

■

GRETA osnutke ocenjevalnih poročil pregleda na svojih plenarnih
zasedanjih. Osnutke poročil nato pošlje ustreznim vladam, da jih dopolnijo
s pripombami, ki jih GRETA upošteva pri pripravi končnega poročila.
Končno poročilo je naslovljeno na zadevne organe oblasti, ki lahko
posredujejo morebitne končne pripombe. Poročilo GRETE, vključno z
morebitnimi pripombami organov oblasti, je nato javno objavljeno.

■

Odbor podpisnic
konvencije
Odbor podpisnic, ki predstavlja drugi steber nadzornega mehanizma,
sestavljajo predstavniki držav, ki so ratificirale konvencijo. Odbor podpisnic
lahko na podlagi poročil GRETE sprejme priporočila, naslovljena na posamezne
države, glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti, za upoštevanje ugotovitev
GRETE.

■

Prednosti nadzora, izvedenega v skladu s Konvencijo Sveta Evrope za
ukrepanje proti trgovini z ljudmi, so tri:

■

33proučuje in spodbuja izpolnjevanje daljnosežnih
obveznosti z naslova konvencije,
33zagotavlja po meri izdelane smernice za premagovanje ovir in,
33predstavlja forum za mednarodno sodelovanje, prek katerega
je mogoče deliti informacije in dobre prakse ter obveščati
skupnost o morebitnih novih trendih, kar spodbuja skupno
delovanje za preprečevanje težav in soočanje z njimi.
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Od nadzora
do podpore
pri izvedbi

Rezultati nadzora so na voljo na spletu in so postali referenca za vse,
ki sodelujejo v boju proti trgovini z ljudmi. Svet Evrope prav tako podpira
vlade pri izvajanju konvencije in realizaciji priporočil, ki so plod postopka
nadzora.

Za kontakt in dodatne informacije se obrnite na
Sekretariat za Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi
(GRETA in Odbor podpisnic)
Svet Evrope / Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Francija / France
e-pošta: Trafficking@coe.int

www.coe.int/trafficking
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