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Itong Kumpendyum ay isang 
mapagkukunan para sa mga gumagawa 
ng patakaran sa gobyerno. Nagbibigay ito 
ng isang koleksyon ng mga halimbawa ng 
magagandang gawi upang pasiglahin at 
igabay ang mga gobyerno habang isinaa-
alang-alang nila ang mga mapagpipilian 
para palakasin ang mga pagtugon sa 
pagsasamantala sa ugnayan ng panustos. 
Ang Kumpendyum ay magiging isang 
‘nabubuhay’ na dokumentong maaaring 
ipabago at palawakin sa paglipas ng 
panahon. 



Mga Pagkilala 
Itong Kumpendyum ay binuo ng Nagbubuong Grupo ng Prosesong Bali para 
sa Pagtatrapiko sa mga Tao, na may mga tulong mula sa sumusunod na mga 
miyembro:

Pangasiwaan ng Proteksyon ng mga Mamamayang 
Indonesia at Mga Legal na Entidad ng Indonesia
Ministro ng Ugnayang Panlabas
Indonesia

Sangay ng Modernong Pang-aalipin at Pagtatrapiko sa Tao
Grupo ng Adwana
Lakas Hangganan ng Australya
Australya

Sangay ng Laban sa Mga Transnasyonal na Krimen 
Pwersa ng Pulisya ng Myanmar 
Myanmar

Mga Sistema at Kasiguruhan ng Taga-Empleyo, Pagpapa-
empleyo ng New Zealand
Ministro ng Pagpapaunlad ng Negosyo at Pagtatrabaho
New Zealand

Kawanihan ng Imbestigasyon sa Pagtatrapiko at 
Pagpupuslit ng Tao 
Kagawaran ng Imbestigasyong Kriminal 
Sri Lanka

Kagawaran ng Laban-sa Pagtatrapiko
Tanggapan ng Abogado Heneral
Thailand

Kagawaran ng Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho
Ministro ng Mapagkukunan ng Tauhan at Emiratisasyon
United Arab Emirates

Tanggapan para Magpayo at Malabanan ang Pagtatrapiko 
sa Mga Tao
Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos
Estados Unidos ng Amerika

Kagawaran ng Konsulado
Ministro ng Mga Gawaing Panlabas
Viet Nam
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Paunang Salita
Kami ay nasisiyahang ipakita itong Kumpendyum ng Mga Halimbawa ng 
Magagandang Gawi para Malabanan ang Pagsasamantala sa Ugnayan ng Mga 
Panustos (Kumpendyum) sa ngalan ng Nagbubuong Grupo ng Prosesong Bali para sa 
Pagtatrapiko sa mga Tao (Nagbubuong Grupo). Ipinagsasama-sama ng kumpendyum 
ang isang koleksyon ng mga inisyatiba ng magagandang gawi mula sa mga miyembro 
ng Nagbubuong Grupo upang magbigay patnubay sa aksyon ng gobyerno sa rehiyon 
para malabanan ang pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. Naghahatid 
ito sa prayoridad na pinagkasunduan ng Nagbubuong Grupo sa kanilang Taunang 
Pagpupulong noong 2019, at naghahatid ito sa mga prayoridad ng Porum ng Gobyerno at 
Negosyo, na binigkas sa Mga Rekomendasyon ng Acknowledge, Act, Advance (AAA).

1	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

Ang pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos ay lumalabas sa maraming klase kabilang ang pagtatrapiko 
sa mga tao, pang-aalipin at ang seryosong mga klase ng pagsasamantala sa trabaho gaya ng pangbubusabos, 
pwersahang pagpapatrabaho, pagka-alipin sa utang at mapaglinlang na pag-aalok ng mapapasukan para sa 
pagtatrabaho o mga serbisyo. Sa kasamaang-palad, itong mga gawaing ito ay lalong laganap sa ngayon kaysa 
dati. Sa tantiya ng Internasyonal na Samahan ng Paggawa na mahigit sa 24 milyong mga tao ang nasa bitag 
ng pwersahang pagtatrabaho sa buong mundo, kabilang ang 16 na milyon sa mga ugnayan ng panustos sa 
pribadong sektor.1 Walang bansa ang hindi tinatablan at walang industriya o sektor ang hindi nanganganib.  

Dagdag pa rito, ang pandemya ng COVID-19 ay nagresulta ng bago at pinaigting na mga panganib sa 
pagtatrapiko sa mga tao at pagsasamantala sa rehiyon. Ang mga epekto sa ekonomiya dahil sa COVID-19 ay 
nagpapalala sa mga nagpapasimuno ng pagtatrapiko sa mga tao, pati na ang pagkawala ng trabaho at kinikita. 
Ang COVID-19 ay nagpalabas din ng mga paghamon sa pagtutukoy at pagsusuporta sa mga biktima.

Ang mga gobyerno ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipaglaban sa pagsasamantala at 
gumagawa ng pagkilos pati na ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor, internasyonal na mga samahan at 
lipunang sibil. Subali’t, hindi natin malalabanan itong mga krimen ng nag-iisa. Kailangan natin ang matibay na 
rehiyonal at internasyonal na pagtugon para pagtuunan ng pansin itong pagsasamantala at maprotektahan at 
masuportahan ang mga nasa panganib. 

Itong kumpendyum na ito ay bunga ng rehiyonal na pagtutulungan at kooperasyon. Nagpalabas ito ng 
pinagsama-samang kaalaman at kahusayan galing sa labing-anim na mga bansa at tatlong internasyonal na 
mga samahan na mga miyembro ng Nagtatrabahong Grupo na may layuning pabilisin ang pagpapalitan ng 
impormasyon at pagbabahagi ng nalalaman sa mga inisyatiba sa paglaban sa pagsasamantala sa mga ugnayan 
ng panustos upang pasiglahin ang aksyon ng gobyerno na sinasaklawan ang kabuuang mundo. 

Inaasahan namin ang pagpapatuloy ng aming gawain sa hinaharap kasama ang Nagtatrabahong Grupo 
at pinalawak na mga kamiyembro ng Prosesong Bali upang palakasin ang mga pagtugon ng gobyerno sa 
pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos at magtrabaho para sa isang hinaharap kung saan walang 
sinumang tao ang magiging biktima ng mga krimeng ito. 

Mr Rolliansyah Soemirat Ms Vanessa Holben
Kasamang-Panguluhan  Kasamang-Panguluhan  
Nagtatrabahong Grupo ng Prosesong Bali para sa   Nagtatrabahong Grupo ng Prosesong Bali para sa  
Pagtatrapiko sa mga Tao   Pagtatrapiko sa mga Tao  
Ministro ng Mga Ugnayang Panlabas   Lakas Hangganan ng Australya  
Indonesia Australya
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Terminolohiya
Itong kumpendyum ay gumagamit ng katagang pagsasamantala upang ilarawan ang pagtatrapiko sa mga tao, 
pang-aalipin, pambubusabos, sapilitang pagpapatrabaho, pagka-alipin sa utang at mapaglinlang na pagkakalap 
ng magtatrabaho.

Mga Akronim at Pagdadaglat 

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons
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Nilalabanan ang 
Pagsasamantala sa Mga 
Ugnayan ng Panustos 

Milyon-milyong mga tao sa buong daigdig ang 
napagsasamantalahan sa mga ugnayan ng panustos 
ng mga kalakal at serbisyo na ating ibinenbenta, binibili 
at ginagamit sa araw-araw. Ang pagsasamantala sa 
mga ugnayan ng panustos ay maaaring mangyari sa 
bawa’t industriya at sektor, pati na ang produksyon 
ng damit at pagkain, ang pagtatayo ng kinakailangang 
imprastruktura tulad ng mga kalsada at gusali at ang 
paghahatid ng mga serbisyo pati na ang paglilinis. 
Ang pagsasamantala ay malaganap sa mga ugnayan 
ng panustos sa lahat ng mga rehiyon ng daigdig at 
nakakalikha ng tinatayang US$150 bilyon ng mga labag 
sa batas na tinutubo taon-taon.2 

2	 International	Labour	Organization,	“ILO	says	forced	labour	generates	annual	profits	of	US$150	billion”	20	May	2014	 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.
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Ano ang kahulugan ng ‘ugnayan ng panustos’ at ‘kalinawan sa 
ugnayan ng panustos?
Bawa’t gobyerno at negosyo ay may mga ugnayan ng panustos. Itong mga ugnayan ng panustos ay binubuo ng 
mga taong nagtutustos sa gobyerno o negosyo ng mga produkto at serbisyong kailangan nito para gumana. Gaya 
halimbawa, ang mga ugnayan ng panustos ng kumpanya sa usong damit ay kabilang ang mga trabahador na nag-
aani ng bulak, mga manggagawa na nagpoproseso ng bulak para maging tela, mga manggagawa na nagtatahi ng 
tela para maging damit, mga nagmamaneho ng truck na naghahatid ng mga natapos-gawing kasuotan sa mga 
tindahan ng usong-damit ng kompanya at mga kawaning tagabenta doon sa mga tindahan. Kahalintulad nito, ang 
mga ugnayan ng panustos ng gobyerno sa konstruksyon ay maaaring kabilang ang mga trabahador na nangalap 
ng mga gagamiting materyales, mga manggagawang nagpoproseso ng gagamiting materyales para maging 
mga produkto sa konstruksyon, mga manggagawang naghatid mula sa mga pagawaan papuntang mga lugar ng 
pinagtatayuan at mga nagtatayo ng gusali na nagtatrabaho sa mga lugar ng konstruksyon. 

Kalimitan, ang mga manggagawang nasa ugnayan ng panustos ay madaling-masilo sa pagtatrapiko sa mga tao 
at pagsasamantala. Datapwa’t, maraming mga gobyerno at negosyong kakaunti ang nalalaman sa kanilang mga 
ugnayan ng panustos. Ito ang nagpapahirap para matunugan ang pagtatrapiko sa mga tao at pagsasamantala na 
maaaring nagaganap sa mga ugnayan ng panustos. Ang mga gobyerno at negosyo ay maaaring magkaroon ng 
kaalaman tungkol sa kanilang mga ugnayan ng panustos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang para 
maintindihan kung paanong ginagawa at inihahatid ang mga produkto at serbisyong ginagamit nila. Makakatulong 
ito upang maging higit na may kalinawan ang mga ugnayan ng panustos at mangangahulugang matutukoy ang 
mga kaso ng pagtatrapiko sa mga tao at pagsasamantala.

Proporsyon at lawak ng problema
Ang pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos ay isang makabuluhang pandaigdig na problema. Ang Internasyonal 
na Samahan ng Paggawa (ILO) ay nagtatantiyang may higit na 24 milyong mga biktima ng pwersahang pagpapatrabaho 
sa buong daigdig.3 Sa bilang na ito, 16 na milyon ay tinatantiyang napagsamantalahan sa pandaigdig na mga ugnayan 
ng panustos kabilang ang nasa mga industriya ng konstruksyon, mga tela, agrikultura at trabahong pambahay.  45

50 porsiento nitong mga biktima ay sinamantala sa pamamagitan ng pagkaka-
alipin sa utang.4

4.8 milyon na mga biktima ay nasa pwersahang sekswal na pagsasamantala at 4 
na milyon ay nasa utos-ng-bansa na pwersahang pagtatrabaho.4

Ang mga nasa-edad na kababaihan at batang babae ay hindi proporsyonadong 
naaapektuhan, binubuo ng 99 porsiyento ng mga biktima ang nasa 
pangkomersyong sekswal na industriya at 58 porsiyentong nasa iba pang mga 
sektor.4

Nangyayari ang pwersahang pagpapatrabaho sa bawa’t bansa ng daigdig. 
Datapwa’t, lalong kalimitang nangyayari ito sa bansang Asya at Pasipiko.5

3	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4	 International	Labour	Organization,	“Ending	forced	labour	by	2030:	A	review	of	policies	and	programmes”	10	December	2018	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	in	Asia	and	the	Pacific”	2021	 
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.
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Mga bago at patuloy na paghamon 
May ilang mga pandaigdig na kondisyon ang pinaglilitawan sa pwersa ng trabaho na madaling-tablan ng mga 
gawing mapagsamantala.  Kabilang dito ang:
 � pangheograpiyang mga peligro ng pag-aaway, mataas na bilang ng daloy ng migrasyon, pagka-alis sa 

kinalalagyang lugar at mahinang pamamahala 
 � mga patakbo ng negosyo na tulak ng ‘paghahabulan hanggang sa ilalim’ para makagawa ng mga kalakal at 

serbisyong murang-mura ang presyo hangga’t maaari, at
 � ang lumalaking pagkakumplikadong takbo ng mga ugnayan ng panustos.

Itong mga kondisyong ito ang nananatiling patuloy na mga paghamon sa pandaigdig na pagsisikap upang 
pagtuunan ng pansin ang pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. 
Kasabay sa panahong ito, ang bago at lumilitaw na mga paghamon, gaya ng pandaigdig na pandemyang 
COVID-19, na nangangailangan ng kagyat na mga pagtugon at mga makabagong solusyon.

Pangheoprapiyang mga peligro
Ang lahat ng bansa sa mundo ay madaling kapitan ng mga ugat ng dahilan o mga nagtutulak na kadahilanan na 
nagpapalaki sa pagiging madaling-tablan ng pagsasamantala ang mga populasyon nito. Kabilang sa mga ito ang:
 � pagkaka-alis sa kinalalagyang lugar, kabilang ang nang dahil sa pag-aaway o natural na mga sakuna
 � paghihirap sa buhay, pati na nang dahil sa kawalan ng trabaho o kakulangan ng trabaho
 � mahinang umiiral na batas
 � kawalan ng pagkakapantay-pantay at pangmamaliit sa isang grupo ng tao
 � may-kamaliang mga palakad ng internasyonal na pagkakalap ng magtatrabaho, at
 � mahinang mga proteksyong ibinibigay sa lugar ng trabaho.

Mga gawi ng kumpanya – isang ‘karera hanggang sa ilalim’
Ang mga negosyo at gobyerno ay nakapagdudulot sa pagsasamantala ng mga manggagawa nang dahil sa pagsali 
sa ‘karera hanggang sa ilalim’ para makabawas puhunan at bawas sa oras ng produksyon at paghahatid. Kung 
titingnan ang mga paraan sa pagmemenos-gastos, nalalampasang tingnan ng mga negosyo ang epekto sa mga 
karapatang pantao nang dahil sa kanilang mga desisyon lalo na doon sa mga manggagawang madaling tablan ng 
pagsasamantala na hindi halos mapapansing nakatago sa kailaliman ng mga ugnayan ng panustos.

Kahalintulad nito, ang pagkakarerang makaakit ng panlabas na mga mamumuhunan, maaaring pababain ng 
pamahalaan ang regulasyon at ipagsasakatuparan ang disenteng mga kondisyon sa pagtatrabaho para maipababa 
ang gastos sa trabahador ng mga negosyong gumagana sa bansang iyon. Sa halip, ang mga gobyerno ay dapat 
makipagtulungan sa pribadong sektor upang magtulak ng ‘karerang papuntang itaas’ na paghuhusayin ang mga 
gawi sa trabaho sa kabuuan ng negosyo. Magagawa ito ng mga gobyerno sa pamamagitan ng pagsusuporta sa 
mga gawi ng negosyo sa pamimili na magtataguyod ng responsable at may kalinawang mga ugnayan ng panustos 
at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng proseso ng publikong sektor sa pagbili para maghimok ng responsableng 
mga palakad sa negosyo.

Pabatid: Makipagtulungan sa pribadong sektor para 
magbuo ng pagkakaintindihan 

 � Mahalaga na ang mga gobyerno ay makipagtulungan sa pribadong sektor 
upang magalugad ang mga pagkakataon sa paghimok ng responsableng pag-
uugali sa negosyo at paghusayin ang kalinawan sa mga ugnayan ng panustos 
kabilang ang mga may pagkontrol o walang pagkontrol na mga inisyatiba. 

 � Maaari ding makipagtulungan ang mga gobyerno sa kanilang sariling mga 
pinagkukunan upang harapin ang mga peligro ng pagsasamantala sa mga 
ugnayan ng panustos sa pampublikong sektor, kabilang ang pagtatalaga ng 
malinaw na mga inaasahan sa mga tagapagtustos ng gobyerno. 

PABATID

8 ANG PROSESONG BALI 



Pagkakumplikado sa ugnayan ng panustos 
Ang pandaigdig na takbo ng mga ugnayan ng panustos ay nangangahulugang ang pagkukuhanan ng materyal, 
produksyon, pagbubuo sa pagawaan at pagpapakalat ng mga kalakal at serbisyo ay maaaring maganap sa 
iba’t-ibang mga bahagi ng mundo. Gayundin, palaki ng palaki ang pagkakumplikado ng pandaigdig na mga 
ugnayan ng panustos at mas mabilis ang takbo ng galaw nito kaysa noong una. Nangangahulugan itong ang 
mga ugnayan ng panustos ay lubhang mahirap na matutukoy at masusubaybayan. Karamihan sa mga kalakal 
ay dumaraan sa mahabang ugnayan ng mga tagatustos, tagagawa, tagapagpakalat at tapagtinda bago pa ito 
makarating sa mga tagagamit. Dahil dito, ang pagsasamantala ay maaaring nakatago sa kailaliman ng ugnayan 
ng panustos at magiging mahirap ang pagtukoy at pagsiwalat. Bilang resulta nito, ang mga negosyo at gobyerno 
ay malimit na walang kamalayang nakakadagdag sa pagsasamantala. 

Ang pandemyang COVID-19 
Ang pandaigdig na pandemyang COVID-19 ay nagpalaki sa mga peligro ng pagsasamantala para doon sa mga 
lalong madaling-tablan sa ganitong mga gawi, pati na ang mga manggagawa sa pandaigdig na mga ugnayan ng 
panustos. May hanay ng mga kadahilanan na siyang nagtutulak sa lumalaking mga peligro, kabilang ang:
 � pagkawalang trabaho at kinikita 
 � mababaw na kaalaman tungkol sa mga karapatang mayroon sa lugar ng trabaho
 � mga kinakailangang pagtatrabaho ng sobrang pagpa-overtime para masaklawan ang mga kakulangan sa 

kapasidad
 � mas dagdag na pangangailangan dahil sa mga kakulangan sa mga ugnayan ng panustos, at
 � mga pagbabawal sa pagbibiyahe na naglilimita sa abilidad ng manggagawa para ligtas na makabalik sa 

kanilang sinilangang bansa.

Kasabay ng panahong ito, ang mga pagbabawal sa pagbibiyahe at pakikipagkapwa-tao, pati na mga pagbabago 
ng kalagayan sa lugar ng pinagtatrabahuhan ang gumambala sa nakaplasta nang mga proseso at pagkokontrol 
sa pagtatasa ng peligro. Itong mga kadahilanan ay nagkasama sa pagpapalaki ng peligro sa mga manggagawa 
na nasa mga ugnayan ng panustos na maging mas madaling-tatablan ng pagsasamantala. Mahalaga para sa 
mga pamahalaan at mga negosyo na ipagpatuloy ang pagmamatyag at magkatulungan sa pagtutuon ng pansin 
sa lumalaking mga peligro ng pagsasamantala nang dahil sa paglitaw ng COVID-19.
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Ano ang anyo ng 
pagsasamantala sa mga 
ugnayan ng panustos? 

ANG PROSESONG BALI 10



Ano ang pagsasamantala?
Kabilang sa pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos ang hanay ng mga seryosong mapagsamantalang 
gawi na ginagamit ang pamimilit, pagbabanta o panlilinlang sa pagsasamantala sa mga biktima, pinapapanghina 
at inaalisan sila ng kanilang kalayaan. Para sa mga pakay nitong Kumpendyum, hindi kabilang sa gawi ng 
pagsasamantala ang katulad ng mga kondisyon sa trabaho na lihis sa pamantayan o hindi tama ang ibinabayad 
sa mga manggagawa, kahit na ang ganitong pamamalakad ay nakakasama at nakikita sa ilang mga kaso 
ng pagsasamantala. Ang mga kahon sa ibaba ay naglalarawan ng maaaring klase ng pagsasamantala sa 
manggagawa kumpara sa mga disenteng pamantayan ng pagtatrabaho. 

Pagsasamantala sa pandaigdig na mga ugnayan ng panustos 
Marami sa mga biktima ng pagsasamantala sa buong daigdig ay pinagsamantalahan sa mga ugnayan ng 
panustos. Ang pagsasamantala ay maaaring maganap sa bawa’t yugto ng ugnayan ng panustos, kabilang ang:
 � produksyon ng mga materyales-panggawa
 � paggawa at paglinang ng mga panggamit na paninda
 � pagdudulot ng mga serbisyo, gaya ng paglilinis at mga serbisyong pangseguridad
 � pagbibiyahe o pagpapadala ng mga gamit paninda sa palibot ng mundo, at 
 � pagtatapon, pagdidistrungka o pagtatanggal ng mga gamit paninda na hindi na kailangan.

Ang pagsasamantala ay maaari ding maganap sa alinmang punto sa siklo ng pagtatrabaho pati na noong punto 
nang pagkakalap ng trabahador, anumang oras sa panahon ng may tinatrabaho at kahit na sa puntong papaalis 
na sa trabaho. Kahit na lumilitaw ang pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos sa maraming paraan, may 
ilang bilang ng mga mahalagang katangian ang naghihimatong ng mas mataas na peligro ng pagsasamantala:

 � Mga peligro sa sektor at industriya: Ang ilang mga sektor at industriya ay maaaring may mataas na peligro 
sa pagsasamantala dahil sa kanilang mga katangian, produkto at proseso. Halimbawa, mga industriyang 
kinikilalang nasa mataas ang peligro sa buong daigdig kabilang ang mga mahuhusay na industriya, mga tela at 
usong-damit, pangingisda, elektroniko, paglilinis at agrikultura.

 � Mga peligro sa produkto at mga serbisyo: Ang ilan sa mga produkto at serbisyo ang maaaring may mataas na 
peligro sa pagsasamantala dahil sa paraan ng paggawa nito, pagdudulot o paggamit.

 � Mga peligrong pang heograpiya: Ang ilan sa mga bansa ay maaaring may mataas na peligro sa pagsasamantala 
dahil sa mahinang pamamahala ng bansa, mahinang pagpasunod sa batas, pag-aawayan, korapsyon, pagka-
alis sa tinatayuang lugar, kabiguan sa pagpoprotekta ng bansa sa mga karapatang-pantao, mataas na daloy ng 
migrasyon at mga dahilang socio-ekonomiko tulad ng karukhaan o talamak na pangdidiskrimina.

 � Mga peligro sa negosyo: Ang uri ng modelo sa ugnayan ng panustos ng isang tanging entidad ay 
makapagpapalaki sa peligro ng pagsasamantala. Halimbawa, ang laganap na pagtitiwala sa pagpapakontrata 
at paggamit ng mga tagahanap ng trabahador ay nagpapalaki sa peligro ng pagtatrapiko sa mga tao at 
pagsasamantala.

MGA KLASE NG 
PAGSASAMANTALA SA 
MANGGAGAWA

 � Ang manggagawa ay 
hindi maaaring umayaw 
o tumigil sa trabaho nang 
dahil sa pamimilit, mga 
banta o panlilinlang o 
utang

 � Ang manggagawa 
ay pinagkakaitan ng 
pansariling kalayaan

MGA MAPANGANIB O LIHIS 
SA PAMANTAYAN NA MGA 
KONDISYON SA TRABAHO
 � Ang manggagawa ay 

maaaring makatanggi o 
tumigil sa trabaho ngunit 
nang dahil diyan ay 
masusubo sa kapahamakan

 � Ang manggagawa ay hindi 
binabayaran ng pare-pareho 
at hindi nakakatanggap 
ng ilan o lahat ng mga 
nararapat sa kanya

 � Ang manggagawa ay 
pinapatrabaho ng labis-labis 
sa oras

 � Hindi ligtas ang lugar ng 
trabaho

DISENTENG TRABAHO

 � Iginagalang ang 
mga karapatan ng 
manggagawa

 � Malayang umayaw o 
tumigil sa trabaho ang 
manggagawa

 � Binabayaran ng husto 
ang manggagawa (hindi 
bababa sa minimum na 
pasahod)

 � Ligtas ang lugar ng 
trabaho
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Mga kasong pinag-aralan tungkol sa natatanging sektor 
Ang susunod na ipinagpalagay na kasong pinag-aralan tungkol sa natatanging sektor ay nagbibigay ng mga 
halimbawa ng palakad sa pagsasamantala na nagaganap araw-araw sa pandaidig na mga ugnayan ng panustos 
at ipinakikita ang ilan sa mga kahirapan sa pagtutukoy at pagtugon sa ganitong klaseng mga gawi. Ang mga 
ipinapakitang sektor sa mga kasong ito ay karaniwang itinuturing na mas mataas ang peligro sa pagsasamantala 
kabilang na ang pwersahang pagpapatrabaho.

Sektor ng pagba-barko – Kasong pinag-aralan 
Ang sektor ng pagba-barko ay naglalahad ng walang katulad na mga 
paghamon sa pagsugpo ng pagsasamantala. Ang mga mandaragat ay bukod 
tanging madaling tamaan ng mga peligro ng pagsasamantala dahil sa matagal-
tagal na panahong pisikal at heograpikang napag-iisa at ang madalas na 
mga pagdayo sa ibang mga bansa. Ang mga patakaran at mekanismo ng 
pagpapatupad sa industriya ng pagba-barko ay nakakiling sa pagiging mahina. 
Dagdag pa rito, ang takot sa pagbibigay ng ulat o kakulangan ng kaalaman sa 
mga paraang nandiyan na para gamitin sa pag-uulat ay nangangahulugang ang tunay na dami ng mga 
mandaragat na nangangailangan ng suporta ay mas mataas ang bilang kaysa sa ipinapakita ng datos. 
Ang mga barkong may bandera ng dayuhan na gumagana sa loob ng teritoryo ng bansa ang siyang 
nagpapakita ng pinakamalaking mga peligro, dahil ang bansang punong-abala ay hindi nag-iimbestiga 
ng mga kalagayan sa loob ng barko.

Halimbawa: Ang Simple Shipping ay isang pandaigdig na kumpanya ng pagbabarko ng ‘container’ 
na nagbibigay ng mga serbisyong pangkargang pandagat sa maraming malalaking kumpanya. 
Matapos makatanggap ng sumbong na hindi nagpapakilala, ang isa sa mga barko ng Simple Shipping 
ay idenitido sa daungan. Nang sampahan ng mga imbestigador ang barko, ang mga miyembro ng 
tripulante ay nag-ulat na umiinom sila ng tubig-alat dahil wala silang mainom na inuming tubig sa 
loob ng barko. Ini-ulat pa rin nila na sapilitan silang pinakain ng hindi kinakaing pagkain. Wala ni isa 
sa mga miyembro ng tripulante ang nabayaran sa nagdaang 12 buwan. Hindi sila makaalis sa barko 
sa anumang oras kahit na nakadaong ito at nagbayad sila ng malaking pera para makasakay at 
makapagtrabaho sa una pa lang.

Sektor ng Konstruksyon – Kasong Pinag-aralan
Ang mahaba at maraming tagdan ng mga ugnayan ng panustos at mataas na 
antas ng pagpapasegunda kontrata sa sektor ng konstruksyon ay nagbubunga 
ng kakaunting nakikita at kontrol sa mga gawi ng mga tagapagbigay ng 
supply at pansegundang kontratista sa pagkakalap ng magtatrabaho 
at pagpapatrabaho. Ang produksyon ng maraming mga materyales na 
gamit sa konstruksyon ay maaari ding kapalooban ng malaking peligro ng 
pagsasamantala, kabilang ang ladrilyo, bato, konkreto at ginamit-muling bakal. 
Ang malaking proporsyon ng patrabaho para sa mga proyekto ng konstruksyon ay maaaring manggaling 
sa mga migranterng mababa ang kasanayan na madali silang matamaan ng pagsasamantala.

Halimbawa: Ang Construction Corps ay isang malaking kumpanya ng konstruksyon na dalubhasa 
sa konstruksyon ng mga kalsada at tulay ng tren. Ang mga programa ng Construction Corps sa 
paggawa ng tulay ay nagbibigay ng tanging atensyon sa hindi-gawa -sa-lugar ng konstruksyon na 
mga bahaging una-ng-binuo na yari sa bakal at semento. Kabilang sa mga ugnayan ng panustos ng 
Construction Corps para dito sa mga pre-fabricated na mga bahagi ay ang mga bakurang baklasan 
ng barko sa ibayong dagat na nasa mga baybaying lugar. Lingid sa kaalaman ng Construction Corps, 
itong mga bakurang baklasan ng barko ay gumagamit ng pwersahang pagpapatrabaho para makalikha 
ng basurang bakal na tutunawin uli para makagawa ng bakal. Nang ipinagbigay-alam itong mga 
palakad sa atensyon ng Construction Corps, lumabas sa mga imbestigasyon na hindi matukoy ng 
Construction Corps kung alin sa mga bahagi ng tulay ang nalikha na nanggaling doon sa pwersahang 
pagpapatrabaho.
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Mga Sektor ng Elektroniko – Kasong Pinag-aralan 
Ang mga ugnayan ng pantustos sa sektor ng elektroniko ay natatanging 
kumplikado at kalimitang nagsasangkot ng maraming lebel ng segundang 
pagpapakontrata sa ibayong dagat para mailabas at magawa ang mga 
elektronikong bagay. Nagpapahirap ito sa mga negosyo na magkaroon ng 
kalinawan sa kanilang buong ugnayan ng panustos at nagpapadagdag sa mga 
peligro ng pagsasamantala kabilang na ang pwersahang pagpapatrabaho. 
Dagdag pa rito, ang paglawak ng ginagamit na ikatlong partidong mga ahensya 
sa pagkakalap ng trabahador ay nagdadagdag lalo para madaling pagsamantalahan.

Halimbawa: Ang isang multinasyonal na kumpanya ay pumirma ng bagong kontrata sa isang malaking 
kumpanya ng pagawaang elektronikong Everyday Electronics para mag-supply sa pandaigdig na mga 
opisina nito ng mga kompyuter, laptop at monitor. Pinasegundang kontrata ng Everyday Electronics 
ang paggagawa sa ElectroStack, isang kumpanyang nasa ikatlong bansa.  Nadiskubre ng isang lokal 
na Opisinang Hindi Pang-gobyerno na itong ElectroStack ay nang-aakit ng mga trabahador mula sa 
ibang bansa gamit ang ikatlong partidong tagakalap ng trabahador na mga kumpanya na nangangako 
sa kanila ng magandang pasahod, tuloy-tuloy na trabaho at magagandang mga oportunidad. Ang 
mga manggagawa ay nagbayad ng malalaking halaga ng pera sa mga tagakalap upang makatiyak 
na siguradong makakapasok sa punong-abalang bansa at makapagtatrabaho sa ElectroStack.  
Sinabihan silang ang mga tagakalap ng trabahador ang mag-aasikaso ng kanilang pantrabahong visa 
at matutuluyan sa kanilang pagdating. Subali’t, sa pagdating ng mga manggagawa, kinuha sa kanila 
ang mga pasaporte at pinuwersa silang magsama-sama sa maliit na mga kwarto kasama ang ilang 
dosena pang mga manggagawa na nakatira sa pobreng kalagayan ng tinitirhan. Hindi sila binigyan ng 
nababagay na pantrabahong visa at sinabihan silang kapag sinubukan nilang umalis, isusumbong sila 
ng ElectroStack sa pulisya dahil sa mga pang-migrasyong pagkakasala.

Pabatid: Pagtuon pansin sa mga gawi na maaaring 
magpapabilis sa pagsasamantala
Ang mga gobyerno ay maaaring gumawa ng mga hakbang para pagtuunan ng 
pansin ang mga gumaganang gawi at sa mga ugnayan ng panustos na maaaring 
magsanhi o magdagdag sa pagsasamantala, kabilang ang:

 � paniningil sa mga manggagawa ng bayad sa pagkakalap
 � ikinakabit ang tutuluyan ng manggagawa batay sa kanilang katayuan ng pagka-

empleyo
 � pagkukumpiska ng mga dokumentong pangkilanlan, gaya ng mga pasaporte
 � pagpapataw ng hindi makayanang oras na makatapos at mga palakad sa 

pamimili, at 
 � kulang na bayad sa pasahod, pati na ang mga hindi legal na pagbabawas sa 

sweldo.

PABATID
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Sektor ng Mga Tela – Kasong pinag-aralan
Sa buong mundo, ang industriya ng tela ay kinikilala bilang sektor na mataas 
ang peligro ng pagsasamantala dahil sa mga panganib na kaakibat ang 
produksyon ng materyales na panggawa at ang kasunod na pagpoproseso 
ng mga materyales na ito. May pagkalimitado ang kakayahang makita ang 
mga ugnayan ng panustos ng tela dahil sa laganap at kung minsan walang 
permisong ipinapasegundang pakontrata na nagpapahirap para matukoy 
ang mga kriminal na gawi. Tinatantiya sa ulat noong 2018 ng Talatuntunan ng 
Pandaigdig na Pang-aalipin ng Walk Free Foundation na ang mga bansang nasa G20 ay nag-angkat 
ng mahigit na $127 bilyong halaga ng mga damit, na ang karamihan ay nasa peligrong ginamit ang 
pwersahang pagpapatrabaho sa paggawa nito.

Halimbawa: Ang Umbrella Uniforms ay isang kumpanya ng damit na nagtutustos ng mga uniporme sa 
maraming mga malalaking negosyo na kinabibilangan ng mga tindahan ng fast-food at taga-tindang 
pantingian. Kumukuha si Umbrella Uniforms ng hanay ng pangalawang kontratista sa ibayong dagat 
para magawa ang mga uniporme. Para makatipid sa mga gastos, regular na nagpapalit si Umbrella 
Uniforms ng mga pangalawang kontratista at kalimitang ginagamit ang maikling-panahong kontrata 
para matupad ang mga malalaking order. Ipinakita sa imbestigasyon na ang isa sa mga pangalawang 
kontratista ng Umbrella Uniforms ay gumagawa ng mga uniporme kung saan laganap ang pwersahang 
pagpapatrabaho. Ang mga uniporme ay nilagyan ng tagatustos ng etikitang mali ang pangalan para 
palabasing ginawa ito sa ibang bansa.

Pabatid: Isaalang-alang kung paano ka makikinabang sa 
kahusayan ng ikatlong-partido 

 � Ang mga gobyerno ay makapagmumuni-muni kung saan huhugot 
ng kadalubhasaan sa bagay na pinag-uusapan para mapahusay ang 
kanilang pangkalahatang pagtugon sa pagsasamantala, kabilang ang 
pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng industriya, mga inisyatiba para sa 
mga iba’t-ibang namumuhunan, mga internasyonal na organisasyon, mga 
dalubhasang NGO at mga samahang kalakalan.

PABATID
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Ang mga gobyerno ay nasa walang-kaparis na 
katayuan para magbuo at magpatupad ng epektibong 
mga pambatas na istruktura upang malabanan ang 
pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. 
May mga internasyonal na batas at pamantayan na 
makapagpa-patnubay sa tulong na ginagawa ng 
gobyerno upang mabuo ang mga istrukturang ito at 
malabanan ang pagsasamantala sa mga ugnayan ng 
panustos.

Pagpapaliwanag ng 
pagsasamantala sa isang 
internasyonal na kalagayan



Ang Protokol para Mahadlangan, Mapigilan at Maparusahan ang 
Pagtatrapiko sa Mga Tao, Lalo na Ang Mga Kababaihan at Mga Bata
Pinupunan ng Protokol para Mahadlangan, Mapigilan at Maparusahan ang Pagtatrapiko sa mga Tao, Lalo 
na ang Mga Kababaihan at Mga Bata (TIP Protocol) ang Nagkakaisang Mga Bansa na Kumbensyon Laban 
sa Transnasyonal na Organisadong Krimen.6 Ito ang primeryang internasyonal na pamamaraan na siyang 
nagpapatnubay sa mga pagtugon ng pamahalaan sa pagtatrapiko sa mga tao. Ang TIP Protocol ay nagbibigay 
ng mahalagang patnubay sa mga Bansa sa pagtatatag at pagpapatupad ng epektibong mga pagtugon upang 
malabanan ang krimen ng pagtatrapiko sa mga tao kasama na ang pandaigdig na mga ugnayan ng panustos. 

Mga mahalagang pananagutan
May dalawampung mga artikulo sa TIP Protocol. Kabilang sa mga mahalagang pananagutan ng Bansa ay:

Magpatibay ng mga lehislatibo at 
iba pang hakbang para gawing 
krimen ang pagtatrapiko sa mga tao  
at tiyaking umaabot ang kriminal na 
katungkulan sa:

 � ang salang mga pagtatangka sa 
pagtatrapiko sa mga tao

 � pagiging kasali bilang kasabwat sa 
isang salang pagtatrapiko, at

 � pag-oorganisa o iniuutos sa ibang 
mga tao ang pagsagawa ng salang 
pagtatrapiko.

Gawing isang krimen ang mga 
klase ng pagsasamantalang 
konektado sa pagtatrapiko sa mga 
tao, kabilang ang:

 � pagka-alipin sa utang 
 � pwersahang pagpatrabaho
 � sekswal na pagsasamantala, at 
 � walang-pagpayag na 

pagtatanggal ng mga piyesa ng 
katawan.

Pagtutuon ng pansin sa 
pangangailangan para sa 
pagsasamantala na nagtutulak sa 
krimen ng pagtatrapiko sa mga tao 
at ang mga sistemang nagtutulak sa 
pagpapalaki ng pagkamadaling-tablan 
ng krimen sa pagtatrapiko sa mga tao.

Gawaing pakikipagtulungan sa 
mga organisasyong lipunang 
sibil at iba pang mga hindi pang-
gobyernong mga namumuhunan 
para magtatag ng mga patakaran, 
programa at iba pang nau-ugmang 
mga pamamaraan para malabanan 
at mahadlangan ang pagtatrapiko sa 
mga tao.

Pagbibigay ng suporta at proteksyon sa mga biktima, kabilang ang pamamagitan ng:

 � pagpoprotekta sa kanilang pagkakakilanlan, pagkapribado at mga kinikilalang 
internasyonal na karapatang pantao

 � pagbibigay ng pisikal na proteksyon, proteksyon na hindi muling maging biktima at 
kinakailangang mga paraan para sa pisikal, sikolohikal at sosyal na paggaling 

 � pagpapatupad ng mga pamamaraan na nagbibigay sa mga biktima ng posibilidad na 
makakuha ng bayad-pinsala sa mga pinsalang dinanas, at 

 � padaliin ang pagpabalik sa bansa ng mga biktima na pinahahalagahan ang kanilang 
kaligtasan.

6	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	Especially	Women	
and	Children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime”	15	November	2000.
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Kumbensyon ng ILO sa Pwersahang Pagpapatrabaho, 1930 (No. 29)
Ang Kumbensyon Kaugnay ng Pwersahan o Sapilitang Pagpapatrabaho, 1930 (No.29) (Kumbensyon ng 
Pwersahang Pagpapatrabaho) ay isa sa walong pangunahing mga kumbensyon ng ILO.7 Ang Kumbensyon 
sa Pwersahang Pagpapatrabaho ay nagbibigay ng mahalagang patnubay para sa Bansa sa pagpapalakas ng 
kanilang mga ginagawa upang malabanan ang lahat na lumalabas na klase ng pwersahang pagpapatrabaho. 

Mga mahalagang katungkulan

Sugpuin ang paggamit ng 
pwersahan o sapilitan na 

pagpapatrabaho sa anumang 
klaseng lumalabas na anyo 

nito sa loob ng pinakamaikling 
panahon.

Tiyakin na ang mga parusang 
ipinapataw ng batas ay 

epektibo at masusing 
ipinapatupad. 

Parusahan ang pwersahan o 
sapilitan na pagpapatrabaho   

bilang isang salang may 
kaparusahan.

P029 – Protokol ng 2014 Kumbensyon ng Pwersahang 
Pagpapatrabaho, 1930
Kakailanganin ng Protokol na ito ang mga Miyembrong Bansa na magbigay ng proteksyon at epektibong mga 
remedyo, pati na ang bayad-pinsala, sa mga biktima ng pwersahang pagpapatrabaho. Ino-obliga din nito ang 
Bansa na magbuo ng pambansang patakaran at plano ng aksyon para sa epektibo at tuloy-tuloy na pagpipigil 
ng pwersahan o sapilitang pagpapatrabaho. Ang magkadugtong na Rekomendasyon 203 ay nagsasama ng mga 
pandagdag na mga paraan sa nagiging papel ng pribadong sektor at sa kanilang mga ginagawang pagtutuon ng 
pansin sa pwersahang pagpapatrabaho. 

ILO C189, Kumbensyon ng Mga Pambahay na Manggagawa, 2011 
Itinalaga ng Kumbensyon ng Mga Pambahay na Manggagawa ang mga pamantayan sa pagtatrabaho ng 
mga pambahay na mga manggagawa at naipasok na para ipatupad noong Setyembre 2013. Itinatakda ng 
Kumbensyon na ang mga manggagawa ay bibigyan ng pang-araw-araw at panlingguhang mga oras ng pahinga, 
nararapat tumanggap ng minimum na pasahod at makapili kung saan nila gustong tumira at magpalipas ng 
kanilang pahingang araw. Ipinapahayag din ng Kumbensyon na ang nagpapatibay na mga Bansa ay gagawa 
ng mga paraang pamproteksyon laban sa karahasan at magpatupad ng minimum na edad, naa-alinsunod sa 
minimun na edad na tulad ng iba pang klase ng pagpatrabahuhan. 

Mga Nagpapatnubay na Prinsipyo para sa Negosyo at Mga 
Karapatang Pantao ng Mga Nagkaisang Bansa 
Ang Mga Nagpapatnubay na Prinsipyo para sa Negosyo at Mga Karapatang Pantao Ng Mga Nagkaisang 
Bansa (UNGPs) 8 ay isang pandaigdig na pamantayan na pinagtibay ng Konseho ng Mga Karapatang Pantao 
ng Mga Nagkaisang Bansa noong 2011. Na binubuo ng 31 na mga prinsipyo, pakay ng UNGPs na suportahang 
maipatupad ang istrukturang “Protektahan, Igalang at Lunasan“ng Mga Nagkaisang Bansa. Nagbibigay ang 
UNGPs sa mga Bansa at mga negosyo ng mahahalagang patnubay kung paano ang mabisang paghuhugis ng 
magandang palakad sa negosyo at magtatag ng pananagutan ng kumpanya. Ang epektibong pagsasama ng 
UNGPs sa palakad ng negosyo ay makakatulong sa paglikha ng kaaya-ayang kapaligiran para sa paggalang at 
proteksyon ng mga karapatang pantao.

7	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	Convention,	1930	(No.	29)”	28	June	1930.
8	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights”	2011	 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
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Mga pangunahing pamantayan
Ang UNGP ay nagpalabas ng malinaw na mga pamantayan para sa mga Bansa, kabilang ang mga sumusunod:

Kinikilalang ang umiiral sa mga Bansa na tungkulin sa ilalim ng internasyonal na 
batas ang pangalagaan at protektahan ang mga karapatang pantao at mga 
pangunahing kalayaan, pati na ang:

 � pagpoprotekta laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao na ginagawa 
ng mga negosyo

 � pagsasagawa ng naa-angkop na mga hakbang para mahadlangan, 
imbestigahan, maparusahan at malunasan ang mga pang-aabuso sa 
karapatang pantao sa pamamagitan ng mga epektibong pamamaraan, 
lehislasyon, mga patakaran at paghuhusga.

 � pagtatatag ng maliwang na mga inaasahan na igagalang ng mga negosyo ang 
mga karapatang pantao

 � pagpapatupad ng mga batas na igagalang ng mga negosyo ang mga 
karapatang pantao

 � pagbibigay ng mga patnubay sa mga negosyo kung paano igagalang ang mga 
karapatang pantao at himukin sila na magsalita kung paano nila hinaharap ang 
mga epekto ng mga karapatang pantao, at

 � pagsasagawa ng kinakailangan at naa-angkop na pangangasiwa sa mga 
aktibidad ng negosyo upang matiyak na iginagalang ang mga karapatang 
pantao.

Pagbibigay daan na makagamit ng remedyo para sa mga biktima ng pang-
aabusong may-kinalaman ang negosyo, kabilang ang:

 � pagsasagawa ng naa-angkop na mga hakbang upang matiyak na kapag 
nangyari ang pang-aabuso sa karapatang pantao, ang mga naapektuhan ay 
may magagamit na epektibong remedyo

 � pagtitiyak sa pagka-epektibo ng mga pamamaraan sa lokal na panghusgado at 
hindi pang-husgado tungkol doon sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao

 � pagtitiyak na para doon sa mga hihingi ng remedyo, na may kakaunti lang ang 
pambatas, praktikal at may-kaugnayan ang negosyong mga balakid, at

 � tiyaking ang mga paraan sa hindi panghusgado na pagreklamo ay lehitimo, 
magagamit, mahuhulaan, pantay-pantay, malinaw, bagay-sa-mga karapatan at 
pinanggagalingan ng patuloy na pagkakatuto.

Ang mga negosyo ay mayroon ding mga tungkulin sa ilalim ng UNGPs, kabilang ang:

 � pagsasagawa ng pananagutan ng kumpanya na mga aktibidad upang igalang 
ang mga karapatang pantao at tumupad sa mga naa-angkop na batas

 � paglalahad ng kanilang kapangakuan na igagalang ang mga karapatang pantao 
sa pamamagitan ng isang kumprehensibo, isinapubliko at makukuhang pahayag 
ng patakaran.

 � pagtugon at pagtatasa sa anumang masasamang epekto ng karapatang pantao 
kung saan sila ay kasangkot at naa-angkop na pagsasamahin ang anumang 
mga lumitaw dito sa mga pagtatasa ng epekto sa kabuuang panloob na mga 
pagpapatakbo at proseso, at

 � pagsasagawa ng patuloy na kusang sikap sa mga karapatang pantao 
para matukoy, mahadlangan, mapagaan at managot sa kung paano nila 
pinagtutuunan ng pansin ang kanilang mga naging masamang epektong 
nagawa sa mga karapatang pantao.
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Mahalagang mga kataga: 
Mga kahulugan at ideya



Kriminal na Pagsasamantala

Pagtatrapiko sa mga Tao
Ang pagtatrapiko sa mga tao ay ang pagkalap, pagtransporta, paglilipat, pagkukupkop o pagpapatuloy ng 
isang tao sa pamamagitan ng mapanlinlang o pagpilit o iba pang maling pamamaraan, para sa pakay na 
pagsasamantalahan ang taong ito. Ang pagtatrapiko ay maaaring mangyari sa loob ng bansa at sa pagitan ng 
mga bansa. Ang Article 3(a) ng TIP Protokol ay nagtutukoy ng tatlong mga mahahalagang aspeto sa salang 
pagtatrapiko sa mga tao:

                Pagtatrapiko sa mga tao

Mga Pamaraan

Panakot na gagamitan ng pwersa

Pamimilit

Panlilinlang

Pagdukot

Panloloko

Pang-aabuso ng kapangyarihan

Pang-aabuso sa mga kalagayang madaling tablan

Pagbibigay o pagtanggap ng mga bayad o benepisyo

Pakay

Pagsasamantala kabilang ang:

 ‐ Pagsasamantala sa pagpuputa ng ibang tao

 ‐ Iba pang klase ng sekswal na pagsasamantala

 ‐ Pwersahang pagpapatrabho o mga pagpapa-serbisyo

 ‐ Pang-aalipin o mga gawing katulad ng pang-aalipin

 ‐ Pagkabusabos

 ‐ Pagtatanggal ng mga piyesa ng katawan 

Aksyon

Pagkakalap ng trabahador

Pagtransporte

Paglilipat

Pagkukupkop

Pagpapatuloy sa mga tao

+

+

=

20 ANG PROSESONG BALI 



Pang-aalipin
Ang 1962 na Kumbensyon sa Pang-aalipin ng Nagkaisang Mga Bansa ay nagtuturing na ang pang-aalipin ay ang 
katayuan o kalagayan ng isang tao kung saan ang anuman o lahat ng kapangyarihang kakabit ng karapatang 
pagmamay-ari ay ginagamit. Kabilang dito ang nang nangyari ang pag-aari ay dahil sa pagkakautang o 
kontratang ginawa ng biktima.

Maaaring kabilang sa pang-aalipin ang mga sitwasyon kung saan ang tao ay:

 � bumili o nagbenta ng isa pang tao

 � ginagamit ang tao o kanilang pagtatrabaho sa malaki at walang kahigpitan na paraan

 � kinokontrol ang mga pagkilos ng isang tao, o

 � pinapagtrabaho ang tao na may kaunti o walang bayad.

Pagkabusabos 
Kung saan ang tao ay alin man sa hindi malayang tumigil sa trabaho o umalis sa lugar ng trabaho at ang kanilang 
personal na kalayaan ay lubos na hinihigpitan din.

Mapaglinlang na pagkalap ng tao para sa pagtatrabaho o mga serbisyo
Na ang tao ay nilinlang tungkol sa klase ng trabaho na kanilang gagawin, ang kahabaan ng kanilang 
pamamalagi, ang mga kondisyon ng kanilang pagtira o pagtatrabaho o kung magkano ang kanilang kikitain. 

Pagkaka-alipin dahil sa utang
Na ang tao ay nagtatrabaho upang mabayaran ang isang inaakala o tunay na sobra-sobrang pagkakautang na 
hindi nila halos matatapos mabayaran. Kalimitan, ang tao ay may kaunti o walang kontrol sa kung gaano sila 
katagal magtatrabaho o anong klaseng trabaho ang dapat nilang gawin para mabayaran ang pagkakautang.

Pwersahang pagtatrabaho
Itinatakda ng Kumbensyon sa Pwersahang Pagpapatrabaho, 1930(No.39) ng ILO ang pwersahang 
pagpapatrabaho bilang lahat ng trabaho o serbisyo na kinukuha sa sinumang tao na isinailalim sa pananakot na 
maparusahan kung saan ang tao ay hindi boluntaryong nag-alok ng kanyang sarili.

Itong kahulugan ay naglalaman ng tatlong mga aspeto:

1. Trabaho o serbisyo na  tumutukoy sa lahat ng mga klase ng trabahong nagaganap sa anumang aktibidad, 
industriya o sektor kabilang ang impormal na ekonomiya.

2. Pananakot ng anumang parusa na  tumutukoy sa malaking hanay ng mga parusa para pilitin ang tao na 
magtrabaho.

3. Hindi nagboluntaryo na  tumutukoy sa kawalan ng laya at may-kaalamang pagpayag ng isang manggagawa 
para tanggapin ang trabaho at ang kanyang (babae o lalaki man) kalayaang umalis anumang oras.
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Proteksyon ng Manggagawa

Walang kinikilingan at tamang pagkakalap sa trabaho
Ang wastong pagkakalap sa trabaho ay ang prosesong kinakasundo ang manggagawa ng walang kinikilingan, may 
kalinawang usapan at batay sa kagalingan. Ang Pangkalahatang mga prinsipyo at patnubay ng pagpapatakbo sa 
walang kinikilingang pagkakakalap sa trabaho ng ILO ay nagtataguyod na ang pagkalap sa trabaho ay dapat mangyari 
sa paraang iginagalang, pinoprotektahan at tinutupad ang internasyonal na pagkilala sa mga karapatang pantao.

Ang mga Alituntunin para sa Migrasyong may Dignidad ng Dhaka ng Paaralan para sa Mga Karapatang Pantao 
at Negosyo ay mga itinakdang alituntunin sa mga karapatang pantao upang pahusayin ang paggalang sa mga 
karapatang pantao ng mga migranteng manggagawa mula sa punto ng pagkalap hanggang sa buong panahon ng 
pagkaka-empleyo.

Ang mga binigyang diin sa ibaba na 10 Mga Prinsipyo ng Dhaka:

Bibigyan ng pag-access sa reklamo

Iginagalang ang kalayaang magpalit ng empleyo, garantisadong ligtas na pag-uwi

9

10

Ang mga kontrata ng lahat ng migranteng manggagawa ay malinaw at 
tagusan

2

Mga napapabilang na patakaran at pamamaraan3

Walang itatagong mga pasaporte o dokumento ng pagkakilanlan ng migranteng 
manggagawa 

4

Mga sahod ay babayaran ng regular, direkta at nasa oras5

Igagalang ang karapatang may kakatawan sa manggagawa 6

Ligtas at disenteng mga kondisyon ng pinagtatrabahuhan7

Ligtas at disenteng mga kondisyon ng titirahan8

Walang bayaring sisingilin sa mga migranteng manggagawa1

SENTRONG PRINSIPYO A PAREHAS NA PAGTRATO WALANG DISKRIMINASYON

SENTRONG PRINSIPYO B ANG LAHAT NG MGA MANGGAGAWA AY MAGTATAMASA NG 
PROTEKSYON SA BATAS NG PAGKAKA-EMPLEYO 
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Mga Karapatang Pantao at Negosyo

Kusang Sikap
Ang katagang ‘kusang sikap’ ay tumutukoy sa patuloy na pananagutan sa paggawa ng prosesong magtutukoy, 
hahadlang, pahupain at managot sa mga paglabag sa mga karapatang pantao. Itong mga proseso ay 
kinabibilangan ng pagtatasa ng aktwal at potensyal na mga epekto sa mga karapatang pantao, pinagsasama 
at kumikilos sa mga napag-alaman, pagsusubaybay sa mga pagtugon at pag-uulat kung paano tinutuunan ng 
pansin ang mga epekto.

Inirerekomenda ng UNGPs na ang Bansa ay dapat gumawa ng karagdagang mga hakbang, kung nababagay, 
kailanganin ang mga ahensya ng Bansa nang kusang sikap sa karapatang pantao at mga kumpanya ng negosyo 
na tumatanggap ng kanilang suporta at pagnenegosyo. Itong klase ng aksyon ay makakatulong na magprotekta 
laban sa mga pang-aabuso sa mga karapatang pantao na gawa ng mga ahensya ng gobyerno at mga kumpanya 
ng negosyo na pag-aari o kontrolado ng Bansa, o yaong tumatanggap ng suporta at mga serbisyo mula sa mga 
ahensya ng Bansa.

Pamamaraan ng karaingan 
Ang mga pamamaraan ng karaingan at pagpapagaling ay mahalagang mga ideya na nasa UNGPs at mga 
mahalagang bahagi ng isang epektibong pagtugon sa pagkikipaglaban sa kriminal na pagsasamantala sa 
mga ugnayan ng panustos. Ang pamamaraan sa karaingan ay tumutukoy sa pormal, legal o hindi legal na 
mga proseso ng pagrereklamo ang magagamit ng mga indibidwal, mga manggagawa o mga komunidad na 
masamang naa-apektuhan ng ilang mga gawain at patakbo ng negosyo.

Itinatakda ng UNGPs na ang isang organisasyong natukoy na sila ang nagdulot at nagsanhi ng masamang 
epekto sa mga karapatang pantao ay dapat magbigay ng tulong o makipagtulungan sa pagpapagaling ng naging 
epekto. Ang pagpapagaling ay maaaring nasa maraming klase, pati na ang pagsagawa ng mga hakbang para 
matiyak na ang pinsala ay hindi mauulit, mga pormal na paghingi ng tawad, pagbabayad-pinsala o pagpapatigil 
ng ilang mga ginagawa.

Ang Tuntunin na Magbabayad ang Taga-empleyo
Isinasa-kailangan ng Tuntunin na Magbabayad ang Taga-empleyo na walang manggagawa ang dapat magbayad 
para magkatrabaho; ang mga gastos sa pagkakalap ng trabahador ay dapat sasaluhin ng taga-empleyo at hindi 
ng manggagawa. Ang mga gastos at babayaran na nauugnay sa pagkakalap ng trabahador, pagbibiyahe at 
pagpoproseso ng mga migranteng manggagawa ay dapat sagutin ng taga-empleyo mula sa kanilang tinitirahang 
komunidad papunta sa lugar ng trabaho, pati na ang gastos na nau-ugnay sa pag-uwi ng manggagawa kung 
ang paglipat ng titirahan ay hindi permanente.

Ang pagpapatibay ng Tuntunin na Magbabayad ang Taga-empleyo ay nakahanay sa UNGPs at nagpapakita ng 
isang mahalagang hakbang sa pagkamit ng Napapanatiling Kaunlaran layunin 8.7 ng UN na disenteng trabaho 
para sa lahat. Itong paraan ay magpoprotekta sa mga migranteng manggagawa at sasalungatin ang peligro ng 
pwersahang pagpapatrabaho sa pandaigdig na mga ugnayan ng panustos.
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May hanay ng mga paraan na mapapalakas ng mga 
gobyerno ang mga pagtugon sa pagsasamantala sa mga 
ugnayan ng panustos. Mga kabilang dito ay:

•	 magpalakad	bilang	huwaran	at himukin ang 
pinakamagandang gawi sa pamamagitan ng kanilang 
pampublikong sektor ng pamimili

•	 gamitin	ang	kakayahang	maghimok	sa	merkado	ng	
gobyerno bilang pangunahing tagataguyod para magtulak 
ng positibong pagbabago

•	 pagpapalakas	ng	mga	istrukturang	pambatas	at	
patakaran, at 

•	 pagbubuo	ng	mga	inisyatiba	sa	pagpapalawak	ng	
kamalayan at pagpapahusay ng kakayahan

Ano ang magagawa ng mga 
gobyerno?
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Magpalakad bilang huwaran at paghihimok ng pinakamagaling na gawi
Ang mga gobyerno ay nasa natatanging katayuan upang magtatag ng malinaw na mga pamantayan para sa 
magandang pamamalakad na mamumuno bilang huwaran sa paglaban sa mga peligro ng pagsasamantala sa 
mismong kanilang pagpamimili. Sa buong mundo, ang mga gobyerno ay nagpapakita ng lumalaking pangako sa 
ganitong klaseng maagap na aksyon. Ang isang malakas at kumprehensibong paraan ng gobyerno sa paglaban sa 
pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos ay maaaring tanawing isang halimbawa ng magandang gawi para sa 
negosyo at lipunang sibil. Bilang tagataguyod ng mga malalaking halaga ng mga kalakal at serbisyo, hinihimok ang 
mga gobyerno na tingnan ang pagtatrapiko at pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos sa kanila mismong 
sariling mga pagpamimili at pamumuhunan. Makakagawa ng mga hakbang ang mga gobyerno para tukuyin ang 
mga lugar na may mataas na peligro ng pagtatrapiko at pagsasamantala sa kabuuan ng kanilang mga ugnayan ng 
panustos. Ang epektibong pagtutukoy sa mga ganitong may malaking peligro na mga lugar ay magpapahintulot sa 
mga gobyerno na gumawa ng pinupuntiryang pagkilos sa pagtatasa at pagtutuon ng pansin sa mga peligrong ito.

New Zealand: Patnubay sa Wasto at Napapanatiling Mga Palakad sa Trabaho

Nakabuo ang Pamahalaan ng New Zealand ng isang mga katulong na mapagkukunan para 
maimpluwensyahan ang negosyo at pamahalaan sa pagpapatupad ng parehas na pagtrato ng mga 
manggagawa sa pamamagitan ng paggamit ng wasto at napapanatiling mga palakad sa trabaho. Ang mga 
mapagkukunan na nakatuon sa mga taga-empleyo, taga-bili, taga-prangkisa at tagakalap ng trabahador ay 
nakapokus sa mga pamantayan ng pag-eempleyo at paggawa at mga peligro sa mga karapatang pantao.  
Itong mga mapagkukunan ay may kaugnayan din sa pagpapatupad ng New Zealand sa bago at malawak 
na pagresulta ng panuntunan sa pamimili na ‘Pinaghuhusay ang mga kondisyon sa trabaho para sa mga 
manggagawa ng New Zealand’, na nagpapalaki sa mga inaasahan ng negosyo na mapabuti ang mga 
kondisyon para sa mga manggagawa doon sa may mga malaking peligrong mga industriya.

Kabilang sa mga pinagkukunan:

Listahan ng Mga Pamantayan ng 
Pagkaka-empleyo

Ang isang maaaring baguhing 
listahan na masusundan ng mga 
taga-empleyo para tasahin ang 
pagpapasunod.

Patnubay sa Mga Pamantayan ng 
Pagka-empleyo

Isang patnubay na isasama sa listahan 
pati na ang may kaugnayang mga 
paliwanag ng batas na kaugnay sa 
mga pamantayan ng pagka-empleyo.

Makakatulong na mga hakbang

Ang mga unang hakbang na 
magagawa ng mga tagabili para 
matukoy at mapaliitan ang mga 
peligro sa karapatan ng paggawa 
doon sa mga ugnayan ng panustos.

Proseso ng pamimili 

Mga hakbang na maaaring ipatupad 
sa proseso ng pamimili para tumulong 
sa pagpasiguradong pagpatupad 
sa ugnayan ng panustos at mga 
pamantayan ng pagka-empleyo.

Talaan ng mga kadahilanan ng 
peligro

Mga kadahilanan ng peligro para 
makatulong sa pagtukoy ng mga 
lugar na hindi ginawa ang pagtupad.

Listahan ng mga pagpapalubag

Mga pagpapalubag na dapat isaalang-
alang pagkatapos ng pagtatasa ng 
peligro.

Patnubay ng taga-prangkisa

Mga kagamitang pantulong sa mga 
taga-prangkisa na magsubaybay at 
pangasiwaan ang mga peligro sa 
pagpapatupad ng pagpapatrabaho 
sa kabuuang panahon ng kontrata 
ng prangkisa.

Mga pagsasa-alang-alang ng mga 
tagakalap ng trabahador 

Kusang sikap na mga katanungang 
gagamitin sa pagtatanong para sa mga 
tagakalap ng trabahador at ahente ng 
pagpapatrabaho bago i-pwesto ang 
isang kandidato sa ibang organisasyon.
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Binuo ng Pamahalaan ng New Zealand itong mga mapagkukunan sa 
pamamagitan ng:

Pananaliksik ng umiiral na internasyonal at lokal na patnubay.

Pagpatawag-pansin sa mga malalaking peligrong sektor tungkol sa 
kanilang umiiral na mga proseso at mga peligro ng sektor.

Mga kapalooban na mga palakad ng pagpapatupad mula sa mga 
ahensya ng gobyerno ukol sa mga proseso sa pamimili.

Pakikipagkonsulta sa mga organisasyon na nagpapakita ng 
pinakamagaling na gawi.

Pakikipagdiskusyon sa mga dalubhasa sa pamimili, mga karapatang 
pantao at karapatang pantrabaho at kasiguruhan.
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Pakay

Binuo ng Pamahalaang New Zealand itong mga mapagkukunan na ang intensyon ng mga ito ay:

 � makakatulong sa mga gumagamit na maintindihan at gamitin ang wasto at napapanatiling mga gawi 
sa trabahong may kinalaman sa pagtatrato ng mga manggagawa

 � magpalaki ng kamalayan sa lumalaking mga pangangailangan mula sa mga namumuhunan para sa 
walang kinikilingan na pagtrato sa mga manggagawa, at 

 � magbalangkas ng mga sistemang gagawin ng mga kumpanya para matiyak nilang ang kanilang 
mga organisasyon at mga ugnayan ng panustos ay nagtatrato sa mga manggagawa nang walang 
kinikilingan.

Sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad, itong mga mapagkukunan ay magkakaroon ng 
positibong epekto sa kalusugan, kaligtasan, pagiging mabunga at kagalingan ng mga manggagawa sa 
palibot ng daigdig.

Tumitingin sa kinabukasan
Ginamit ng mga ahensya ng gobyerno ng New Zealand itong bago lang ipinalabas na mga 
mapagkukunan sa pagsasagawa ng serbisyo sa paglilinis na mga pamimili. Natututunan ng 
Pamahalaan ang tungkol sa praktikal na paggamit ng patnubay sa pamamagitan ng pagsasama ng 
mga mapagkukunan at sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin sa industriya at mga ahensya ng 
pamahalaan. Ang mga mapagkukunan ay naging may kapakinabangan sa umpisang punto para sa mga 
organisasyon na gumawa ng aksyon at katungkulan sa pagtutuon ng pansin sa pagsasamantala sa 
pagpapatrabaho doon sa sarili nilang organisasyon at mga ugnayan ng panustos. Para ma-access ang 
mga mapagkukunan, mangyaring bisitahin ang https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/
ethical-sustainable-work-practices/.

Ang Ministro ng Negosyo, Pagpapabago at Pa-empleyo ay patuloy na sumusuporta sa mga pinuno 
ng sektor at mga ahensya ng gobyerno na ipatupad ang mga mapagkukunan at nagbubuo din ng 
karagdagang patnubay para sa Mga Direktor at Mga Tagapamuhunan.

Pabatid: Magtulungan sa diskarte
 � Ang mga gobyerno ay may kakayahang maghikayat sa kadalubhasaan ng 

ibang mga organisasyon para protektahan ang mga manggagawa laban sa 
pagsasamantala at sa pagtugon sa mga kaso ng pagsasamantala.

 � Maaaring kumunsulta ang mga pamahalaan sa mga ekspertong internasyonal 
na organisasyon, mga marangal na NGO, mga akademiko at mga opisyal na 
unang dulugan para magbuo ng isang kumprehensibo at matatag na pagtugon 
sa pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos.

PABATID
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Kakayahan ng gobyerno na maghikayat 
Ang mga gobyerno ay may makabuluhang kakayahan na maghikayat na magagamit sa kanilang mga aktibidad sa 
pamimili para magtulak ng positibong pagbabago sa mga nagtutustos, matiyak na ang mga manggagawa sa mga 
pandaigdig na ugnayan ng panustos ay may-access sa disenteng trabaho at hindi napagsasamantalahan. Dahil 
sa laki at sinasaklawan ng pampublikong sektor sa pamimili, ang Mga Gobyerno ay nasa natatanging posisyon na 
magtulak ng magandang gawi sa kabuuang mga lebel ng gobyerno, negosyo at ang kalakhang komunidad.

Estados Unidos ng Amerika: Responsableng Sourcing Tool

Ang Responsableng Sourcing Tool (RST) ng Estados Unidos ay isang online na plataporma na kabilang ang 
mga mapagkukunan para tumulong sa mga pederal na kontratista, mga opisyal sa pagbili at negosyo na 
magtukoy, maghadlang at magtuon ng pansin sa mga panganib ng pagtatrapiko sa mga tao sa mga ugnay ng 
pinagkukunan. Pinapahalagahan ng Tanggapan ng Pagtatrapiko sa Mga Tao ng Estados Unidos na ang mga 
kumpanya ng pribadong sektor at iba pang mga tagapamuhunan ay naghahanap ng tulong sa pagtutukoy, 
paghadlang, at pinagtutuunan ng pansin ang pagtatrapiko sa mga tao sa kanilang pandaigdig na mga 
ugnayan ng panustos. Ang pakay sa pagbubuo nitong RST ay para makatiyak na ang mga mapagkukunan ay 
makikinabang at makapagbigay ng impormasyon sa pampublikong pamimili at pribadong sektor.

Mga mahalagang tampok ng Responsableng Sourcing Tool
Kabilang sa RST ang isang malalim na pagsusuri sa 11 mahalagang mga sektor at 43 na mga kalakal na 
nasa peligro ng pagtatrapiko sa mga tao at kabilang din ang 10 kumprehensibong pamamahala ng peligro 
na mga gamit pati na pinasadyang mga gamit para sa mga sektor ng pagkaing-dagat at pagkain at inumin. 
Magmula nang pinasimulan noong 2016, taon-taon na ina-update ang plataporma, pati na ang pagdagdag 
ng natatanging tools para sa bagong sektor.

Nagbibigay ang RST sa mga gumagamit ng isang libre, madaling i-access at nakasentrong pinagkukunan ng 
impormasyon. Sa pamamagitan ng paghimok na gamitin ang plataporma, layunin ng Pamahalaang Estados 
Unidos na suportahan ang paglikha ng matibay na mga patakaran, pinahusay na screening at pagtatasa, at 
pinahusay na pangangasiwa sa pagpatupad sa loob ng pandaigdig na mga ugnayan ng panustos.

Ang mga sumusunod na tools ay makukuha sa online sa pamamagitan ng RST:

Halimbawa ng Koda ng Pag-
uugali.

Halimbawa ng kasunduan 
ng nagtitinda.

Tool sa kompyuter para sa 
mga panayam ng migranteng 
manggagawa.

Halimbawang kopya ng 
sariling pagtatasa ng taga-
supply at subkontraktor.

Tool sa pag-screening at 
pagtasa ng mga tagakalap 
ng trabahador.

Halimbawang plano ng 
pagpapatupad para sa 
Regulasyon ng Pederal na 
Pag-angkin ng Estados 
Unidos: Nilalabanan ang 
pagtatrapiko sa mga Tao.
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Pagtutulungan
Itinatag ang RST na may malapitang pagtutulungan ng mga ahensya at mga kasosyo ng NGO ng 
Gobyerno ng Estados Unidos. Nakipagtulungan ang Gobyerno ng Estados Unidos una sa lahat sa Verite, 
tagapamahala ng ugnayan ng panustos na NGO, bilang karagdagan sa pakikipagtrabaho sa Made in a 
Free World at ang Aspen Institute. Sa pagbubuo ng RST, nangilak ng impormasyon sa mga nakaligtas sa 
pagtatrapiko sa mga tao at iba pang tagapribadong sektor at mga tagapamuhunan sa lipunang sibil ang 
Gobyerno ng Estados Unidos at Verite.

Pinondohan ng Estados Unidos ang mga pagsisikap na ginawa ng NGOs at nakipagtulungang mabuti 
kay Verite at sa bawa’t isa para mapagkasunduan ang RST para sa mga kumpanya, mga pederal na 
kontratista, pederal na pagbili at mga nangongontratang propesyonal, mga tagapagtanggol, mga 
namumuhunan, mga tagagamit at iba pa na naghahanap na matuunan ng pansin ang pagtatrapiko sa mga 
tao sa kanilang mga ugnayan ng panustos.

Tumitingin sa Kinabukasan
Ang RST ay patuloy na nagbabago at lumalaki para isali ang mga bagong industriyang naka-ugnay sa 
mga ugnayan ng panustos ng gobyerno at pribadong sektor. May bagong hanay ng tools na pinasadya at 
kasalukuyang binubuo para makatugon sa mga pangangailangan ng iba’t-ibang sektor ng pampribadong 
seguridad. Ang Gobyerno ng Estados Unidos ay nagpaplanong gumawa ng isang webinar na pagsasanay 
para makatulong sa pagmemerkado at pagpapakalat ng mga bagong tools na ito.

Ipinakikita na ang RST ay isang mahalagang bagay ng mapagkukunan. Ang pag-aanalisa ng datos ay 
nagpapakitang ang gumagamit ng site ay matatag na lumalago, kabilang ang mga bago at dati nang 
gumagamit ng site mula sa mga bansa sa palibot ng daigdig. Para maglarawan ng tumpak na datos 
ang online na plataporma at nasa tamang kaayusan, ang Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ay 
nangangailangan ng patuloy na pinansyal na mapagkukunan at ang kontribusyon ng ekspertong tao sa 
mga impormasyon at yaman ng karanasan na kailangang malaman ng lahat. Para maka-access sa RST, 
pakisuyong bisitahin ang https://www.responsiblesourcingtool.org/ 

Pabatid: Isaalang-alang kung saan ka makakatulong sa 
pagpapahusay ng kakayahan

 � Ang mga gobyerno ay makakagawa ng mga hakbang para magbuo ng may-
suporta, may-kalinawan at nagtutulungan na mga relasyon sa mga tagatustos 
ng kalakal at mga serbisyo ng gobyerno,  kabilang ang paghihimok sa mga 
tagatustos na maging matapat tungkol sa mga peligro ng pagsasamantala.

 � Maging malinaw sa pagsasabi ng mga inaasahan sa mga tagatustos, kabilang 
ang pagtitiyak na ang pagsasamantala ay natatanging natuunan ng pansin sa 
mga kontrata at iba pang kaugnay na mga sistema ng pag-tsek kung kwalipikado 
o hindi.

 � Pagbubuo ng istratehiya ng pakikipag-unayan sa tagatustos para makatulong na 
matumbok ang pagtugon ng Gobyerno na nakapokus sa mga tagatustos na may 
matataas na peligro.

PABATID
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Pagpapalakas ng mga istruktura na pambatas at palakad
Ang mga gobyerno ay makapagtutulak din ng makahulugang pagbabago sa pamamagitan ng mga pambatasang 
inisyatiba. Nagbibigay ang matatag na mga balangkas pambatas ng batayan para sa malakas at epektibong 
pagtugon sa pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. Kabilang sa mga mahalagang aksyong magagawa 
ng mga gobyerno sa pagpapalakas ng istrukturang pambatas ay:

 � Pagpapanatili ng isang malakas na balangkas ng hustisyang pangkrimen at pangangasiwa ng parusa na 
nilalabanan ang pagtatrapiko sa mga tao at pagsasamantala.

 � Pagtitiyak na ang balangkas ng pambatas at patakaran ay makapagpoprotekta at makasu-suporta sa mga 
biktima o yaong mga taong madaling tamaan ng pagtatrapiko at pagsasamantala.

 � Pagsasa-alang-alang ng bagong batas, tulad ng mga batas sa kalinawan sa ugnayan ng panustos o 
kusang sikap na karapatang pantao na nagpapataas sa pananagutan at kalinawan ng negosyo.

Australya: Batas ng Modernong Pang-aalipin 2018

Nilalabanan ng Pamahalaang Australya ang modernong pang-aalipin sa pandaigdig na mga ugnayan ng 
panustos sa pamamagitan ng Batas ng Modernong Pang-aalipin 2018 (Cth) (Ang Batas). Kinailangan ng 
Batas ang mahigit 3,000 mga malalaking negosyo na gumagana sa merkado ng Australya na maglathala ng 
taunang mga pahayag sa modernong pang-aalipin, na nakadetalye ang kanilang mga aksyon sa pagtatasa 
ang pagtutuon ng pansin sa kanilang mga peligro sa modernong pang-aalipin. Ang Batas ay nagtatag ng 
malinaw na pamantayan para kumilos ang negosyo tungkol sa modernong pang-aalipin at naglalayon na 
magtulak ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga negosyo kung paano nila pinangasiwaan 
ang kanilang mga pagpapalakad at mga ugnayan ng panustos. Unang pagkakataong nangyari sa daigdig, ang 
Batas ay inilapat sa Komonwelt ng Australya, na ginawang kailangan ang paglalathala ng taunang publikasyon 
ng Pahayag ng Komonwelt sa Modernong Pang-aalipin na nagtutuon ng pansin sa kaparehong kriteryang 
nakatakda para sa mga pahayag ng negosyo tungkol sa modernong pang-aalipin.

Pagbubuo ng Batas
Binuo ng Pamahalaang Australya ang Batas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at malawak na 
10 buwan na prosesong pakikipagsanggunian sa komunidad. Kabilang dito sa mga konsultasyon ang 
detalyadong papel ng diskusyon, 99 na nakasulat na mga submission mula sa mga namumuhunan, at 16 
na bilog -na-lamesang pagsasanggunian na may mahigit 170 na mga eksperto sa negosyo at lipunang sibil. 
Ang Australya ay nakikipagtulungan sa negosyo at lipunang sibil upang ipatupad ang Batas sa pamamagitan 
ng Yunit ng Kasunduan sa Negosyo ng Modernong Pag-aalipin (ang Yunit) na nasa Lakas Hangganan ng 
Australya. Ang Yunit ay nakikipagtulungan din sa mga eksperto ng negosyo at lipunang sibil para makabuo 
ng patnubay sa mga kumpanyang nag-uulat tungkol sa kung paano ang pagpatupad ng batas.

Mahalagang mga tampok ng Batas 

Hangganan ng malinaw na pag-
uulat

Ang lahat ng mga entidad na 
gumagana sa Australya, na may 
mahigit AU$100 milyong taunang 
pinagsamang kinikita ay dapat 
magpatupad.

Nakasentrong paglalathala

Ang mga pahayag ay 
isinusumite sa Pamahalaan 
para ilathala sa isang online 
register.

Ini-atas na kriterya sa paglalahad

Ang lahat ng mga pahayag 
ay nagtutuon ng pansin sa 
kaparehong kriterya ng sapilitang 
paglalahad.

Tumutukoy sa Pamahalaan

Ang Gobyernong Australya ay 
kinakailangan din na maghanda 
ng mga taunang pahayag sa 
modernong pang-aalipin.
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Malawak ng sinasaklawan

Ang Batas ay inilalapat sa 
mahigit 3,000 na mga entidad na 
komersyal at pangkawanggawa. 
Kabilang dito ang mga entidad na 
dayuhan at Australyan.

Aprubado ng senyor na 
tagapamahala

Ang mga pahayag ay dapat 
aprubado ng isang Lupon ng 
Prinsipal Na Namamahala ng 
kumpanya at nilagdaan ng 
awtorisadong kinatawan.

Patnubay at suporta

Ang Yunit ng Kasunduan sa 
Negosyo ng Modernong Pang-
aalipin, na nasa Lakas Hangganan 
ng Australya, na itinatag para 
magbigay ng suporta at payo sa 
mga naglalahad na mga entidad.

Pampublikong pananagutan 

Ang mga entidad na hindi 
nakatupad sa Batas ay 
pampublikong matutukoy ng 
naa-angkop na Ministro.

Pagpapalaki ng Kamalayan
Magmula noong Enero 2019, ang Yunit ay lumahok na sa mahigit 150 pagpapalaki ng kamalayan na mga 
kaganapan sa kabuuang Australya at ibayong dagat. Noong Hunyo 2019, ang Gobyernong Australya ay 
nagpunong-abala ng isang pambansang kumperensya ng modernong pang-aalipin para sa 400 na mga 
delegado mula sa 18 mga bansa. Ang kumperensya ay nagdulot na magsama-sama ang mga eksperto 
para pag-usapan ang Kinakailangang Paglalahad ng Batas at kung paanong ang negosyo at gobyerno ay 
magkakatulungan para pagtuunan ng pansin ang modernong pang-aalipin.

Ang Yunit ay masusing nakikipagtulungan sa kabuuang pamahalaang Australya upang magpalaki ng 
kamalayan sa modernong pang-aalipin at magtatag ng kakayahan sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan 
upang pagtuunan ng pansin ang mga peligro ng modernong pang-aalipin. Noong Disyembre 2020, 
inilathala ng Gobyernong Australya ang una nitong Pahayag ng Komonwelt sa Modernong Pang-
aalipin, binabalangkas ang mga pinagsikapang gawain para sa pagtutuon ng pansin sa mga peligro ng 
modernong pang-aalipin sa pampublikong pamimili.

Tumitingin sa Kinabukasan
Nagbibigay ang Batas ng tatlong taon para marepaso ang pagka-epektibo nito. Kinikilala nito na ang 
pandaigdig na mga pagsisikap na gawain para malabanan ang modernong pang-aalipin sa pamamagitan 
ng kalinawan ng ugnayan ng panustos ay nasa pagsisimulang bahagi pa lang at tinitiyak na ang pagka-
epektibo ng Batas ay matatasa pagsapit ng mga kaganapan sa hinaharap. Ang Gobyernong Australya ay 
magsisimula nitong tatlong taong pagrerepaso sa 2022.

Pabatid: Maghimok ng pagsasanay at pagpapalaki ng 
kamalayan

 � Ang mga opisyal ng gobyerno ay makapagpapalaki ng kamalayan tungkol 
sa pagsasamantala sa loob ng kanilang opisina at magtaguyod ng mga 
positibong palakad, pati na kusang sikap.

 � Mahalagang magtaguyod ng panloob at panlabas na materyales sa 
pagsasanay para madagdagan ang batayang kaalaman ng kawani.
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Thailand: Pagsusog sa Batas ng Laban sa Pagtatrapiko

Ang Tanggapan ng Abogado-Heneral ng Thailand ay ginagawa ang pagsusog ng kanilang Batas na Laban sa 
Pagtatrapiko para gawing kriminal na sala ang pwersahang pagpapatrabaho bilang mag-isang sala sa ilalim 
ng Section 6/1. Hangad ng susog na bigyang kakayahan ang mga biktima ng pwersahang pagpapatrabaho na 
makatanggap ng legal na tulong sa kaparehong kalagayan ng mga biktima ng pagtatrapiko. Sa pamamagitan 
ng mga pagsusog, pakay ng Thailand na hikayatin ang mga biktima na makipagtulungan sa mga awtoridad 
ng pagpapatupad ng batas, makakatulong sa epektibong pag-uusig sa mga salarin. Sa paggawa ng kagyat at 
epektibong aksyon sa pagtutuon ng pansin sa mga paglabag, pakay ng Thailand na mahadlangan ang mga 
mapagsasamatalahang sitwasyon na lumala papunta sa mga gawi ng sapilitang pagpapatrabaho.

Mga Pakay ng Pagsusog
Ang sinusugang probisyon ng batas ay nilalayong gagamitin bilang praktikal tool na makakatulong sa pag-
uusig sa mga salang pagtatrapiko at pwersahang pagpapatrabaho. Ang mga susog ay magtitiyak na ang 
mga biktima ng pwersahang pagpapatrabaho ay kapantay na mapoprotektahan at suportado sa ilalim ng 
bagong mga probisyon. Sa ilalim ng bagong pagsusog, ang mga biktima ng pwersahang pagpapatrabaho 
ay tatanggap ng suportang pambatas kagaya ng kalagayan ng mga biktima ng pagtatrapiko sa mga tao. 
Kabilang dito ang pagbabayad at iksemsyon sa pag-uusig sa mga salang sanhi ng o direktang konektado 
sa kanilang pagkakabiktima. Ang Gobyernong Thai ay gumagawa ng hakbang upang matiyak na ang mga 
biktima ng pagsasamantala sa pagtatrabaho, maging regular man o hindi regular na mga migrante ay 
parehas na mapoprotektahan at masusuportahan sa ilalim ng sinusugang mga probisyon.

Bakit sususugan ang batas?

Ang pwersahang pagpapatrabaho ay isang seryosong sala na kinailangan ang isang malakas na 
hustisyang pang-krimen na pagtugon. Kasalukuyan sa Thailand, walang batas na nagtatanging 
parusahan ang pwersahang pagpapatrabaho na kung hindi ang dahilan ay sa pagtatrapiko sa 
tao. Ang pagtatrapiko para sa pagsasamantala sa pagpapatrabaho ay may mababa ring antas na 
matuklasan at mausig kumpara sa pagtatrapiko para sa sekswal na pagsasamantala. Ito ay isang 
bagay na tinitingnan ng Gobyernong Thai upang matugunan sa pamamagitan ng lehislatibong 
pagsusog ng Batas na Laban sa Pagtatrapiko.

Pabatid: Isama sa lehislasyon ang suporta para sa mga 
biktima

 � Magagawang isaalang-alang ng mga gobyerno na isama sa paggawa ng batas 
ang mga proteksyon at suporta sa biktima.

PABATID
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Tumitingin sa Kinabukasan

Pagpapahusay ng kakayahan

Pagbubuo ng malinaw na patakaran at pagpapahusay ng kakayahan para 
sa mga pribadong ahensya ng pagkakalap at pag-eempleyo, kinikilalang 
ang mga ahensyang ito ay may mahalagang papel na ginagampanan sa 
mga merkado ng pagtatrabaho.

Patnubay at suporta

Pagbubuo ng malinaw na patnubay at pagsasanay para pandagdag 
sa pagsusog. Magbubuo at ipapakalat ang mga listahan ng mga 
nagpapahiwatig ng pwersahang pagtatrabaho para maging tulong sa 
mga tauhang nasa unang-dulugan sa pagsasagawa ng mga pagtatasa 
at tutukuyin ang mga biktima ng mga pwersahang pagpapatrabaho 
para mabigyang kakayahan sila na ma-isangguni sa mga organisasyong 
nagbibigay ng nakaplanong pagtulong.

Inspeksyon

Pagtataguyod ng kahalagahan ng ginagampanang papel ng mga 
inspeksyon sa pagpatrabaho na sisikaping matukuyan ang mga paglabag 
sa batas ng pagpatrabaho na nakakonekta sa mga gawi ng pwersahang 
pagpapatrabaho.

Pinahusay na kooperasyon

Pagpapahusay ng tulungan sa pagitan ng kaugnay na mga awtoridad 
ng gobyerno at pagsasamahin na pagpapasunod sa batas ng 
pagpapatrabaho at batas na kriminal para maimbestigahan ang mga 
salang pwersahang pagpapatrabaho.

Pagsasanay

Gagalugarin ang mga pagkakataon sa mga bansang pinanggalingan 
at destinasyon upang mapadali ang pagsasanay ng mga opisyal sa 
unang-dulugan tungkol sa kahadlangan ng pwersahang pagpapatrabaho 
at pagpapairal ng batas. Ihahatid ang mga pagsasanay na ito sa mga 
tauhang tagapagpatupad, mga inspektor sa pagpatrabaho, mga unyon ng 
manggagawa at mga lipunang sibil na organisasyon.
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Pagpapalaki ng kamalayan at pagpapahusay ng kakayahan
Ang pagtugon sa mga peligro ng pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos ay nangangailangan ng 
maagap na diskarte. Ang mga Gobyerno ay maaaring magpalaki ng kamalayan sa mga peligro ng pagtatrapiko 
at pagsasamantala at mga pagpahiwatig sa mga opisyal ng gobyerno, ang pribadong sektor at ang kalakhang 
komunidad. Ang mga gobyerno ay maaari ding magbigay-gamit sa mga negosyo para mas mahusay ang pagtutukoy 
at pagtugon sa pagsasamantala, kabilang ang pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa mga potensyal na mga 
pamamaraan tungo sa pagpapagaling. Ang mga gobyerno ay hinihimok na makipagtulungan sa mga organisasyong 
kumakatawan sa industriya at mga organisasyong espesyalista sa lipunang sibil kung saan nababagay.

Indonesia: Patnubay na Teknikal at Pagpapahusay sa  
Kakayahan ng Lokal na Gobyerno 

Pinalalakas ng Gobyerno ng Indonesia ang ginagampanang papel ng rehiyonal na gobyerno sa 
paghahadlang ng pagtatrapiko sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknikal na patnubay at 
pagtatatag ng programang pagpapahusay sa kakayahan para sa mga lokal na gobyerno upang lalong 
mapahusay sa pagtutukoy at pagtugon sa mga kasong pagtatrapiko sa mga tao.

Pakay
Pakay ng inisyatibang ito na maging lalong mahusay ang pagkaka-intindi ng mga opisyal ng gobyerno tungkol 
sa mga panganib ng pagtatrapiko sa mga tao at itaguyod ang kanilang kakayahan para protektahan ang mga 
biktima at kanilang mga pamilya sa pamamahay. Pinupuntirya ng programa ang natatanging mga ahensya ng 
gobyerno na may pananagutan sa mga serbisyong panglipunan at mga serbisyo ng pagpapatrabaho sa mga 
probinsya kung saan nanggagaling ang mga migrante.

Nagbibigay ang programa ng pagkakataon para sa mga lokal na gobyerno na makakuha ng kumprehensibong 
pagkaka-intindi sa mga mahalagang pagpalagay upang lalong masusuportahan ang mga mamamayang 
Indonesian na mga biktima sa ibayong dagat ng pagtatrapiko sa mga tao. Kabilang dito ang impormasyon 
tungkol sa mga proteksyong makukuha sa mga Indonesian mission sa ibayong dagat pati na ang prosesong 
pagkoko-ordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno sa mga pambansa at rehiyonal na lebel.

Lalong mahusay na pagtuturo sa lokal na tagapagpasunod ng batas tungkol sa mga panganib at mga 
pagtutukoy ng pagtatrapiko sa mga tao na hahantong sa lalong mahusay na proteksyon ng mga biktima.  Sa 
pamamagitan nitong pinupuntiryang pagpapalaki ng kakayahan, inaasam ng Gobyernong Indonesian na 
mas magaling na suportahan ang mga biktima sa pamamagitan ng rehabilitasyon, pagpapa-uwi sa bansa at 
magkakasamang paghahadlang na mga gawain kasangkot ang ibang mga bansa. 

Mga Natutunang Leksyon
Tinatanggap ng Gobyernong Indonesian na sa ibang mga bahagi ng bansa, ang pagtugon sa mga kaso ng 
pagtatrapiko sa mga tao ay mahirap dahil sa limitado ang mapagkukunang pampinansya at pagpapatao na 
nakatutok sa pangangasiwa ng mga kasong pagtatrapiko sa mga tao. 

Upang madaig itong mga paghamon, hinihimok ng Ministro ng Mga Gawaing Panlabas ng Indonesia ang 
Pambansang Naatasang Pwersa na tukuyin ang mga paraan para paghusayin ang mga kapabilidad ng 
rehiyonal na mga gobyerno, lalo na ang tungkol sa mga pagkukunan ng tauhan at mga pondo. At sa kasabay 
na panahon, isasagad ng Ministro ng Mga Gawaing Panlabas ang paggamit ng internasyonal na pagtutulungan 
para matulungan ang rehiyonal na mga gobyerno sa paglutas ng problemang ito.

Tumitingin sa Kinabukasan
Sa pagdidisenyo ng programang pagpapahusay ng kakayahan para sa mga opisyal ng mga rehiyonal 
na gobyerno, binubuo ng Indonesia ang standard modules para sa mga gawain ng pagpatnubay. Itong 
mga modules ay magdadagdag sa umiiral na patnubay. Tinitingnan din ng Gobyernong Indonesian ang 
karagdagang pagbuo ng kooperasyon sa kaugnay na mga ahensya sa kabuuang gobyerno ukol sa 
pagpapatupad ng teknikal na patnubay.
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Pabibigay ng suporta at proteksyon sa manggagawa
Ang pagbibigay ng proteksyon laban sa pagsasamantala ay isang prayoridad para sa lahat ng mga gobyerno. 
Ginawang malinaw ng UNGPs na ang organisasyong nagtukoy na sila ang naging dahilan o nakapagdulot ng 
masamang mga epekto sa karapatang pantao ay dapat maglaan para sa o makipagtulungan sa, pagpapagaling 
ng epekto na iyon.

Viet Nam: Koda ng Pag-uugali para sa mga ahensyang nagkakalap ng patrabaho

May binuong Koda ng Pag-uugali ang Viet Nam para sa mga ahensyang nagkakalap ng patrabaho 
na nagpapadala ng mga manggagawa para magtrabaho sa ibayong dagat. Ang Koda ng Pag-
uugali ay unang binuo noong 2010, dahil sa pagkilalang mayroon ngang mga peligro sa pwersahang 
pagpapatrabaho at pagtatrapiko ng tao sa pamamalakad ng pagkalap ng patrabaho. Itinatatag nito ang 
mga pangunahing prinsipyo na dapat tuparin ng Vietnamese na mga ahensya ng pagkalap ng patrabaho. 
Ang Koda ng Pag-uugali ay binago noong 2018 sa pakikipagsosyohan sa ILO, IOM at Kababaihan ng 
Nagkaisang Mga Bansa.

Pakay
May ilang mga dahilan na naging daan sa pagbubuo nitong inisyatiba, kabilang ang:
 � mga peligro ng pwersahang pagpapatrabaho at pagtatrapiko sa mga tao sa mga pamamalakad ng 

pagkalap ng patrabaho
 � kakulangan ng kumprehensibong gumaganang mga prinsipyo para magpatnubay sa mga palakad 

ng pagkalap ng patrabaho, magtaguyod ng pananagutan at magprotekta sa nauugmang panahon sa 
mga migranteng manggagawa.

 � mga pangako ng VietNam sa mga kaugnay na mga internasyonal na kumbensyon
 � hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian at kakulangan ng pagbigay-lakas sa mga kababaihan, at
 � ang pangangailangan ng pagpahusay sa kasanayan sa gawain ng mga ahensyang tagakalap ng 

patrabaho.
Habang ang Koda ng Pag-uugali ay boluntaryong ginagamit, nagpapakita ito bilang isang mahalagang 
instrumento para sa mga mangangalakal na sumusuporta sa pinaghusay na pag-alintana sa batas, lalong 
mabuting pangangasiwa ng negosyo at paghadlang sa pwersahang pagpatrabaho at pagtatrapiko sa 
mga tao. Kabilang sa binagong Koda ng Pag-uugali ang pagmamatyag na tools na dinesenyo para sa 
dagdag na kalinawan sa pagrarangko ng mga ahensya sa pakakalap ng patrabaho at pagtuunan ng 
pansin ang mga paghamon na kalimitang hinaharap ng mga migranteng manggagawa, lalo na ang mga 
manggagawang trabaho sa bahay.

Epekto ng Inisyatiba 
Bilang resulta ng paggamit ng Koda ng Pag-uugali ng mga ahensyang tagakalap ng trabaho, humusay 
ang pangkalahatang kamalayan at kaalaman ng mga migranteng manggagawa sa mga problemang 
hinaharap, silang dalawa ng kawani ng ahensyang tagakalap ng patrabaho at migranteng manggagawa. 
Sa ilalim ng inisyatibang ito, ang mga kinakailangang bago-umalis na pagsasanay ay ibibigay sa mga 
manggagawang tutungo sa ibayong dagat at ipinaliwanag ang impormasyon tungkol sa mga kontrata 
at mga karapatan ng manggagawa. Ang pagkuha at paggamit ng Koda ng Pag-uugali ay dumami rin ng 
husto mula nang ipinalabas ito noong 2010. Noong 2013, mayroong 20 mga ahensya ng tagakalap ng 
patrabaho ang nagrehistro para gamitin ang Koda ng Pag-uugali kumpara sa 104 lang na mga ahensyang 
tagakalap ng patrabaho noong 2018.

Tumitingin sa kinabukasan
Tinatrabaho ng Viet Nam ang pagpapalakas ng pagmamatyag at pagtatasa sa paggamit ng Koda ng 
Pag-uugali sa pamamagitan ng pagtatasa ng 125 na mga ahensya ng tagakalap ng patrabaho hanggang 
sa pagtatapos ng 2020. Ipagpapatuloy din ng Viet Nam ang pagbibigay ng pagsasanay para sa lahat ng 
kawani ng ahensya ng tagakalap ng patrabaho, magpopokus sa bagong pambansang mga regulasyon at 
mga kumbensyon ng ILO at maghihimok ng dagdag na pagkuha at gamit ng Koda ng Pag-uugali.
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Sri Lanka: Paghahadlang sa mga Sri Lankan sa pagiging biktima  
ng pagtatrapiko sa mga tao sa ibayong dagat

Kinikilala ng Gobyernong Sri Lanka na ang pagtatrapiko sa mga tao ay isa sa pinakamalaking 
pinagkakakitaan na krimen sa buong daigdig. Tinukoy ng Gobyernong Sri Lanka na maraming Sri Lankan 
ang nag-a-apply para sa mas mataas na inaral at di-hustong oras na mga pagkakataon sa trabaho sa 
ibayong dagat. Marami ang naging biktima sa pwersahang pagpapatrabaho sa mga pagawaan o mga 
kumpanya sa ibayong dagat, lalo na sa Silangang Europa. Ginagamit ng lumalagong mga kriminal na 
sindikato ang pagpapa-anunsyo sa social media para puntiryahin ang mga Sri Lankan at kinakalap sila 
para magtrabaho. Itong mga sindikato ay kalimitang naniningil sa pagitan ng 200,000 – 1,500,000 Sri 
Lankan Rupees bawa’t tao bilang bayad sa pagkakalap. Marami sa mga naging biktima ng mga tagakalap 
na ito na pagkatapos ay itinatrapiko sa ibayong dagat at pwersahang pinapatrabaho nang maliit ang 
bayad o walang bayad.

Paghahadlang sa pagtatrapiko at pagsasamantala sa pagpatrabaho
Ang Departamento ng Kriminal na Imbestigasyon ng Sri Lanka ay nagbuo ng bagong mga inisyatiba para 
mahadlangan ang mga Sri Lankan sa pagiging biktima ng pagtatrapiko sa mga tao sa ibayong dagat. Sa 
ilalim ng bagong inisyatiba, ang Tanggapan ng Dayuhang Pagka-empleyo ng Sri Lanka (SLBFE) at mga 
ahente sa pagbibiyahe ay nagtutulungan para mabuwag at mahadlangan na maging biktima ang mga Sri 
Lankan sa pagtatrapiko sa mga tao at pagsasamantala sa pagpatrabaho sa mga dayuhang bansa.

Sa ilalim ng bagong inisyatiba, ang SLBFE at mga ahente ng pagbibiyahe ay nagtutulungan para irehistro 
ang mga job orders mula sa mga dayuhang bansa at magtiyak na ang mga kasunduan sa pagka-
empleyo ay pinirmahan ng magkabila ng aplikante at ahente ng pagbibiyahe. Kung ang tao ay nakalap 
ng walang rehistro sa pamamagitan ng SLBFE, ang kaugnay na ahente ng pagbibiyahe ay kakarguhan 
ng kaso sa ilalim ng Koda Penal at sa paglabag sa Batas ng Tanggapang Pandayuhan ng Sri lanka. 
Pakay nitong inisyatiba na pangasiwaan ang migrasyon ng patrabaho, hadlangan ang pwersahan at 
murang pagpatrabaho sa mga ugnayan ng panustos at buwagin ang pambibiktima sa mga Sri Lankan sa 
pagtatrabaho sa ibayong dagat. 
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Mga Paghamon
May tinukoy na ilang mga paghamon ang Gobyernong Sri Lankan sa kanilang ginagawang paghahadlang 
at pagbubuwag. Ang mga talahanayan sa ibaba ay nagbabalangkas ng ilan sa mga paghamon na ito:

Pangangalap sa pamamagitan ng social media

Ang pangangalap para paupahan sa pagpatrabaho ay kalimitang 
pinapadaan sa social media, na marami sa mga tagakalap ay nakapwesto 
sa labas ng bansa ng Sri Lanka. Ginagawa nitong higit na natatanging 
mapaghamon para sa mga nasa awtoridad ng Sri Lanka ang ginagawang 
paghahadlang at pagbubuwag. 

Takot sa mga nasa awtoridad ng migrasyon

Kalimitan, ang mga biktima sa pagtatrapiko ay nag-aatubili sa pag-uulat ng 
kanilang kaso sa mga may kapangyarihan, nang dahil sa takot tungkol sa 
kanilang kakayahan at katayuan sa pang-migrasyon.

Kakulangan ng pagdodokumento

Ang mga transaksyong pampinansya ay bibihirang nado-dokumentahan 
na nagpapahirap sa mga awtoridad na magpruweba na naganap ang mga 
transaksyon.

Tumitingin sa Kinabukasan
Ginagawa ng Gobyernong Sri Lanka ang pagtuturo sa publiko at pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa 
mga senyales ng pagtatrapiko ng tao sa pagsisikap na mahadlangan ang lalong maraming taong nasisilo 
sa mga sitwasyong pwersahang pagpapatrabaho. Nakapokus din ang Gobyerno sa pagpapahusay ng 
kaalaman at kakayahan ng mga imbestigador upang magkatugon sa kaso ng pagtatrapiko sa mga tao at 
kaugnay na pagsasamantala sa pagpapatrabaho.

Pabatid: Isangkot ang lokal na komunidad
 � Ang gobyerno ay makapagpapalaki ng kamalayan at makapagpapahusay ng 

kakayahan sa komunidad para lalong magaling na matukoy ang mga senyales 
ng pagtatrapiko at pagsasamantala.

 � Maaaring isali ng gobyerno ang mga miyembro at grupo ng lokal na 
komunidad sa pamamagitan ng pormal o impormal na mga ugnayan para 
lalong mabigyang kakayahan ang mga gobyerno  sa pagkokolekta ng 
impormasyon at suportahan ang mga manggagawa.

PABATID
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Sino ang maaaring 
makasosyo ng mga 
gobyerno?
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Kumprehensibong mga Pagsososyohan
Ang pagtutulungan ang mahalagang bagay sa anumang kumprehensibong diskarte sa pakikipaglaban sa 
pagsasamantala. Lahat tayo ay may papel na gagampanan sa paglaban sa pagsasamantala ng mga ugnayan ng 
panustos.

Mga negosyo ay magkakaroon ng respeto sa mga karapatang pantao, iremedyo 
ang pinsala at gamitin ang kanilang kakayahang maghikayat at maglikha ng 
positibong pagbabago.

Mga manggagawa ay makapagpapalawak ng kamalayan at pagkaka-intindi ng 
kanilang mga karapatan, kabilang ang sa pamamagitan ng pagsali o pagbuo ng mga 
unyon sa kalakal.

Ang mga lipunang sibil na organisasyon ay makapagtataguyod ng pinakamahusay 
na gawi, magpalawak ng kamalayan at tumawag ng pansin sa negosyo at mga 
gobyerno na magbahagi ng kahusayan at dagdagan ang pananagutan.

Internasyonal at rehiyonal na mga organisasyon ay makapagtatatag ng mga 
pamantayan at magtulak ng aksyon ng pinagsamang pamamaraan.

Kapwa gobyernong pagtutulungan
Ang mga gobyerno ay kapwa makapagtutulungan para magtatag ng malakas na rehiyonal na mga pagtugon 
sa pagtatrapiko sa mga tao at pagsasamantala. Ang pagtutulungan ng gobyerno ay maaaring humantong sa 
internasyonal na diskarte sa paglaban sa mga krimen na ito. 

Ang Mga Prinsipyo sa pagpatnubay ng aksyon ng gobyerno na malabanan ang pagtatrapiko sa mga tao sa 
pandaigdig na mga ugnayan ng panustos (ang mga Prinsipyo)9 ay mga halimbawa ng pagtutulungan ng gobyerno. 
Ang mga prinsipyo ay binuo noong 2018 ng mga Gobyerno ng Australya, New Zealand, ang Estados Unidos, 
Canada at ang United Kingdom at nagbigay ng patnubay sa mga gobyerno sa paggamit ng kanilang kakayahang 
maghikayat sa pagtutuon ng pansin sa pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. Ang mga Prinsipyo ay 
nagbigay ng istruktura kung saan ang lahat ng mga bansa ay makapagtatatag ng istratehiya upang gumawa ng 
epektibong aksyon sa loob ng mga ugnayan ng panustos ng pampubliko at pribadong sektor.

Ang talahanayan sa ibaba ay nagbabalangkas ng apat na mahahalagang mga Prinsipyo:

Mga prinsipyo sa pagpapatnubay ng aksyon ng gobyerno na malabanan ang pagtatrapiko sa mga tao 
sa pandaigdig na mga ugnayan ng panustos

Prinsipyo 1 Dapat gumawa ng mga hakbang ang mga gobyerno para mahadlangan at pagtuunan ng 
pansin ang pagtatrapiko sa mga tao sa mga gawi ng pamimili ng gobyerno.

Prinsipyo 2 Dapat himukin ng mga gobyerno ang pribadong sektor sa paghadlang at pagtutuon ng 
pansin sa pagtatrapiko sa mga tao sa kanilang mga ugnayan ng panustos.

Prinsipyo 3 Ang mga gobyerno ay dapat magpasulong ng responsableng mga patakaran at palakad sa 
pagkakalap ng patrabaho.

Prinsipyo 4 Ang mga gobyerno ay dapat magsikap tungo sa pagsasa-ayos.

9	 United	Nations	Department	of	State,	Principles	To	Guide	Government	Action	to	Combat	Human	Trafficking	in	Global	Supply	Chains,	2018.
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Mga pagsososyohan ng gobyerno at negosyo
Ang pagtutulungan ng gobyerno at negosyo ay mahalaga para sa isang kumprehensibong pambansang 
pagtugon sa pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. Sa pakikipagsosyohan sa mga negosyo, ang mga 
gobyerno ay makaka-access sa taong may malalim na kadalubhasaan sa mga bagay, makarating sa malawak na 
mga madla at may matutunan sa sektor ng negosyo.

Prosesong Bali Porum ng Gobyerno at Negosyo – Kasong Pinag-aralan 
Ang Prosesong Bali Porum ng Gobyerno at Negosyo (GABF) ay nagresulta ng pinagsamang mga 
Gobyerno at mga senyor na pinuno ng negosyo para isaalang -alang ang mga paraan sa paghadlang 
at paglaban sa pagtatrapiko sa mga tao, pwersahang pagpapatrabaho at iba pang mga klase ng 
pagsasamantala.
Noong Agosto 2018, ang mga Rekomendasyon ng Acknowledge, Act, Advance (AAA) ay pinagtibay ng 
GABF.

 � Acknowledge naghihimok sa negosyo at gobyerno na intindihin ang mga paghamon na kaugnay 
nitong transnasyonal na mga krimen. 

 � Act naghihimok sa mga gobyerno na palakasin ang istruktura ng patakaran at batas at naghihimok 
sa pagpatupad ng wastong palakad sa negosyo. 

 � Advance kinapapalooban ng pagbubuo ng isang istruktura ng pamamahala upang matiyak ang 
pagpapanatili at pagka-epektibo ng GABF.

Itong mga rekomendasyon ay nagbalangkas ng mga aksyon para palakasin at ipatupad ang mga 
istruktura ng patakaran at batas at isulong ang mga pangmatagalang mga gawain para paghusayin ang 
kalinawan sa ugnayan ng panustos, wastong pagkalap ng pagpatrabaho at proteksyon at bayad-pinsala 
sa manggagawa. Ito ang unang malaking dokumento ng patakaran na pinagkasunduan sa pagitan ng 
mga sektor ng pampubliko at pampribado upang harapin ang pwersahang pagpapatrabaho, pagtatrapiko 
ng tao at kaugnay na pagsasamantala.

United Arab Emirates: Ating Daigdig, Ating Kinabukasan na Istratehiya

Ang Ating Daigdig, Ating Kinabukasan na Istratehiya ng United Arab Emirates (UAE) ay isang inisyatiba 
para tumugon sa mga paghamong hinaharap sa mga ugnayan ng panustos pati na pagtatrapiko sa mga 
tao. Sa ilalim ng Ating Daigdig, Ating kinabukasan na Istratehiya, Ang UAE ay nagbuo ng isang Patakaran 
ng Modernong Pang-aalipin at Pagtatrapiko ng Tao at pinagtibay ang isang koda ng etika para sa kanilang 
pag-aari ng bansang multinasyonal na kumpanya, Dubai Ports World. Gumawa rin ang UAE ng isang 
tagusan sa departamento na nagtatrabahong grupo para sa mga karapatang pantao na layuning magbuo 
ng istruktura ng mga karapatang pantao at proseso at mga kusang sikap na pamamaraan.

Pagbubuo ng Istratehiya
Ang Gobyerno ng UAE ay nakapangako sa pagsusuporta ng mataas na pamantayang integridad sa negosyo 
at pagtitiyak ng pagtalima sa mga lokal na batas at internasyonal na mga balangkas. Ang Ating Daigdig, 
Ating Kinabukasan na istratehiya ay kinalap na sumusunod sa 2015 Batas ng Modernong Pang-aalipin 
ng UK at ang 2006 na Pederal na Batas Numero 51 ng UAE sa Pakikipaglaban sa Pagtatrapiko sa mga 
Tao. Sa pagbubuo ng Ating Daigdig, Ating Kinabukasan na Istratehiya, ang UAE ay nagsagawa ng mga 
pagsasangguni sa mga namumuhunan, nagpa-umpisa ng pagpapatakbo ng kusang sikap at nirepaso ang 
panloob na pagpapalakad nito. Itinatag ng UAE ang isang nagtatrabahong pangkat na nagtukoy sa mga 
pangatlong partidong kontratista at ang paggamit ng mga puerto ng Dubai Ports World ng iba pang mga 
partido bilang siyang may pinakamataas na lugar ng mga peligro sa potensyal na pagtatrapiko sa mga tao.

Dubai Ports World
Ang Ating Daigdig, Ating Kinabukasan na Istratehiya ng UAE ay binuo dahil ang Dubai Ports World ay 
natukoy na isang lider sa mundo sa pamamahala ng pandaigdig na ugnayan ng panustos. Gumagana ang 
Dubai Ports World sa mahigit na limampung magkaka-ugnay na mga negosyo at nag-eempleyo ng mahigit 
na 56,000 na mga taong nagtatrabaho sa kabuuang apatnapung mga bansa.
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Tinanggap ng UAE na ang Dubai Ports World ay makakaganap ng mahalagang papel sa pagpapabuti 
sa mga buhay ng manggagawa, pinalalakas ang kanilang mga komunidad at pagpapahusay ng kanilang 
kapaligiran, dahil sa laki nito at pandaigdig na naaabot, kabilang na ang pagtutuon ng pansin sa pang-
aalipin, pwersahang pagpapatrabaho at pagtatrapiko ng tao sa kanilang mga pagpapalakad at mga 
ugnayan ng panustos.

Mahalagang mga katangian ng Ating Daigdig, Ating Kinabukasan na Istratehiya:

Mga pamantayan ng kumpanyang 
nagtatakda ng obligasyon ng 
empleyado na mag-ulat ng 
suspetsado at alam na mga insidente 
ng modernong pang-aalipin.

Mga patakaran sa pagkalap ng 
pagtatrabaho na nagbabawal 
sa paggamit ng pagpatrabaho 
sa bata at pagtatago ng mga 
dokumentong pangkikilanlan ng 
manggagawa.

Ang sariling pagtatasa sa modernong 
pang-aalipin at isang koda ng pag-
uugali ng nagbebenta, na gagawin 
ng mga tagatustos bilang bahagi 
ng proseso nito sa screening ng 
tagabenta.

Panloob at panlamesang mga 
pag-aawdit tungkol sa pagsunod 
sa patakaran na mino-monitor ng 
tagapamahala at pagbabahagi ng 
mga kaalaman sa mga kontratista.

Ang paglikha ng isang kumpidensyal 
at nasa labas ng kumpanya ang 
pamamahala na matatawagang 
telepono ng magsusumbong para 
mag-ulat ng mga paglabag sa mga 
karapatang pantao.

Ang paglikha ng nagtatrabahong 
pangkat para magtuon ng 
pansin sa mga lumalabas na 
mga problema at pagsasanay sa 
kompyuter para mapalawak ang 
kamalayan sa modernong pang-
aalipin.

Tumitingin sa Kinabukasan
Kabilang sa mga susunod na hakbang ng Ating Daigdig, Ating Kinabukasan na Istratehiya ay ang 
pagsasagawa ng pag-aanalisa sa ilalim ng pamamaraan ng pagmo-monitor at pagtatasa na binuo para 
magmatyag sa mga pangunahing  senyales ng pagganap sa kabuuang Dubai Ports World. Magtitiyak ito 
na ang mga patakaran at mga pamamaraan na kaugnay sa modernong pang-aalipin at pagtatrapiko ng 
tao ay naipatupad ng may pinakasagad na epekto.

Pabatid: Magtatag ng mga pakikipagsosyohan sa 
kaugnay na mga namumuhunan 

 � Ang mga gobyerno ay hinihimok na magtatag ng pakikipagsosyohan sa 
negosyo, mga pangkat ng dalubhasa sa lipunang sibil, lokal na mga grupo ng 
komunidad, mga samahan ng magkakaibang namumuhunan at mga samahan 
ng industriya para paghusayin ang pagkakaintindi tungkol sa mga peligro ng 
pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. 

 � Ang mga gobyerno ay may kakayahang maghikayat sa mga pakikipagsosyohan 
na ito para papalakasin ang diskarte ng Gobyerno sa pagtutuon ng pansin sa 
mga peligro. 

PABATID
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Pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga pang-internasyonal at 
maraming panig na organisasyon 
Ang mga internasyonal na organisasyon ay nag-aalok ng mahalagang mga mapagkukunan na magagamit ng 
mga gobyerno para mabuo ang kanilang pagdiskarte sa pagsasamantala. Makakadagdg ng kahusayan sa 
gobyerno ang pakikipagsosyohan sa mga organisasyong internasyonal sa pagtugon sa mga pang-aabuso ng 
karapatang pantao, pahabol pa sa pagkakadagdag ng kredibilidad at kinailangang masusing pagsisiyasat. May 
mga kasong pinag-aralan sa ibaba na naglalarawan sa mga benepisyo ng pakikipatulungan ng gobyerno sa mga 
internasyonal na mga organisasyon.

IOM CREST na Programa – Kasong Pinag-aralan
Ang programang Katungkulan ng Kumpanya sa Pag-aalis ng Pang-aalipin at Pagtatrapiko (CREST) 
ng IOM ay isang rehiyonal na pagsososyohan sa pagitan ng mga nagsisiganap sa mga ugnayan ng 
panustos ng pagpapatrabaho para panindigan sa kanilang mga pagpapalakad at mga ugnayan ng 
panustos ang mga karapatang pantao at pagtatrabaho ng mga migranteng manggagawa.

Hangarin ng CREST na maghinang ng mga pagsososyohan na matataguyod ng dagdag na pag-
access sa mga daanan ng wastong pagkakalap ng pagpatrabaho at mga serbisyo para sa mga 
migranteng manggagawa, pag-aalis ng bayarin na kinakargo sa mga migranteng naghahanap ng 
trabaho at malawak na mga palakad sa pag-eempleyo na mag-gagarantiya ng malinaw na mga 
termino, kundisyon at mga remedyo para sa mga mangggagawa. 

Sa pamamagitan ng CREST, nakikipagtulungan ang IOM sa gobyerno, negosyo at industriya sa hanay 
ng mga proyekto. Kabilang ang:

 � Mga patakaran at patnubay 
 — Tulong para makabuo ng magkakaugnay na diskarte sa mga migranteng manggagawa at 
wastong pagkakalap ng pagpatrabaho.

 � Pagmamapa ng ugnayan ng panustos ng pagpatrabaho  
 — Pagtatasa at pananaliksik sa kabuuang mga dinadaanan ng migrasyon para paghusayin ang 
nakikita at pangasiwaan ang proseso ng pagkalap ng pagpatrabaho.

 � Pagpapahusay ng kakayahan
 — Mga programa sa pagsasanay para sa mga tatak, taga-empleyo at mga tagakalap ng 
patrabaho para pagtuunan ng pansin ang mga peligro sa karapatang pantao.

 � Wastong pagkakalap at kusang sikap 
 — Mga toolkits para sa mga kumpanya, taga-empleyo at tagakalap ng patrabaho na magsagawa 
ng kusang sikap na mga proseso para sa wastong pagkalap ng patrabaho.

 � Mga serbisyo ng suporta sa migrante 
 — Mga materyales sa pag-aangkop para sa mga migranteng manggagawa na magdadagdag sa 
pag-access ng malinaw at kaugnay na impormasyon sa lahat ng mga baytang ng migrasyon.

 � Mga pamamaraan ng paglulunas at karaingan 
 — Mga patnubay at kagamitan para sa mga taga-empleyo at tagakalap ng patrabaho upang 
magbigay ng mga daanan sa karaingan at bayad pinsala sa mga manggagawa.
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Programang ILO TRIANGGULO sa ASEAN – kasong Pinag-aralan
Ang programang TRIANGGULO sa ASEAN ng ILO ay naghahatid ng teknikal na tulong at suporta sa 
mga gobyerno, mga rehiyonal na kumpanya at lipunang sibil upang maisagad ang mga benepisyo at 
pababain ang mga peligro sa migrasyon ng pagpatrabaho.

Ang programang TRIANGGULO sa ASEAN ay nakipagtulungan sa mga ministro ng pagpatrabaho, 
mga organisasyon ng manggagawa at taga-empleyo, mga asosasyon ng tagakalap ng pagpatrabaho 
at mga organisasyon ng lipunang sibil ng anim ng mga bansa sa ASEAN: Cambodia, Lao People’s 
Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Thailand at Viet Nam.

Sa pagitan ng 2011 at 2019, ang programang TRIANGGULO sa ASEAN ay nagkamit ng mga 
sumusunod na resulta:

 � pinagtibay ang 34 patakaran at lehislatibong mga instrumento na may teknikal na tulong mula 
sa TRIANGGULO sa ASEAN

 � pagsasanay ng 36,476 na mga tao mula sa mga miyembrong bansa ng ASEAN tungkol sa mga 
problema sa pamamahala ng pagpatrabaho

 � pagkapangako sa mga koda ng pag-uugali ukol sa patas at wastong pagkalap ng patrabaho ng 
376 na mga ahensya ng taga-empleyo sa Myanmar at Viet Nam, at 

 � ipinag-utos na bayad sa pinsala ng halagang US$4,787,431 sa mga migranteng manggagawa 
para sa legal na mga paghahabol.
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Pakikipagtulungan ng gobyerno sa  lipunang sibil
Mahalaga na isasali ng mga gobyerno ang lipunang sibil para panatilihin ng mga gobyerno na nasa unahan 
sila ng mga naglalabasang mga problema at mas mabuting maintindihan ang nabuhay na karanasan ng mga 
nakaligtas at yaong mga nasa peligro ng pagsasamantala. Ang mga organisasyon ng lipunang pambayan ay 
makapagbibigay sa mga gobyerno ng higit na malalim na mga pananaw sa mga problema at magmungkahi ng 
mga paraan na magpapalakas sa pagtugon ng mga gobyerno.

Myanmar: Pambansang Plano ng Aksyon para Malabanan  
Ang Pagtatrapiko sa Mga Tao 2017–21 

Nakabuo ang Gobyerno ng Myanmar ng isang nagsasariling Pambansang Plano ng Aksyon para 
Malabanan ang Pagtatrapiko sa Mga Tao. Ang pagkabuo ng ganitong mga mapagkukunan ay pagbibigay 
alam ng pagtanggap na ang pagtugon sa pagtatrapiko sa mga tao ay hindi maaaring ipareho sa pagtugon 
na kagaya ng mga tradisyunal na krimen. 

Alinsunod sa Laban sa Pagtatrapiko sa Mga Tao na Batas 2005 ng Myanmar, ang Sentrong Lupon para 
sa Pagsugpo ng Pagtatrapiko sa Mga Tao ay nagbuo ng isang limang taon na paulit-ulit na pambansang 
plano upang pag-ugnayin ang mga ginagawa ng mga departamento ng gobyerno sa paglaban sa 
pagtatrapiko sa mga tao. Nagresulta ito ng pagtatatag ng patuloy na limang taong Pambansang Mga 
Plano ng Aksyon para Malabanan ang Pagtatrapiko sa Mga Tao, na kinabibilangan ng pamamaraan para 
sa pagtutuon ng pansin sa pagsasamantala sa mga ugnayan ng panustos. Kasalukuyang ipinapatupad 
ang ikatlong limang taong Pambansang Plano ng Aksyon (2017-21) (Plano). Ang isa sa mga mahalagang 
prinsipyo ng plano ay ang pagpapaprayoridad ng mga karapatan ng biktima sa pamamagitan ng 
paniniguradong ang pagdiskarte ay nakasentro-sa-kapakanan-ng biktima.

Pagkabuo ng Pambansang Plano ng Aksyon 2017–21 
Noong panahong binubuo ang Plano, tatlong nagtatrabahong mga pangkat ang nakapagbuo ng taunang 
mga gagawing plano sa kani-kanilang mga sektor ng industriya para magtulak ng pagpapatupad. Ginawa ito 
na kasama ang pakikipagtulungan ng lipunang sibil. Ang Plano ay nakatulong sa Myanmar na matukoy ang 
mga bagong klase at mga uso sa pagtatrapiko sa mga tao at para madagdagan ang kooperasyon sa pagitan 
ng mga departamento ng gobyerno at iba pang mga miyembro ng komunidad. Ang Plano ay nakatulong na 
magresulta ng pagkakaroon ng higit na malakihang kooperasyon sa mga imbestigasyon at mga pag-uusig at 
ang pangkalahatang pagpapatibay sa pagtugon sa mga kaso ng pagtatrapiko sa mga tao. 

Ang susunod na mga hakbang para sa Pambansang Plano ng Aksyon ng 
Myanmar:

Pagbubutihin ang Batas at alituntunin ng Laban sa Pagtratrapiko sa Mga 
Tao. 

Pagbibigay ng mga kursong pagsasanay tungkol sa mga batas, 
panuntunan at mga regulasyon sa kaugnay na mga organisasyon. 
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Pagbubuo ng taunang mga plano ng gagawin sa pambansang lebel.

Pagtatatag ng pangkat sa pagmo-monitor at pagtatasa.

Pagsasagawa ng mga programa sa pagtuturo tungkol sa ligtas na 
pagmimigrasyon.

Pagdadaos ng mga edukesyonal na workshop para sa responsableng tao 
ng pribadong negosyo.

Mga Paghamon sa Hinaharap
Kinikilala ng Gobyerno ng Myanmar na may maraming malalaking paghamon pa ang nananatili sa 
pakikipaglaban sa pagtatrapiko sa mga tao. Ang mababang socio-ekonomikong pagsulong ay patuloy 
na nagtutulak sa mataas na lebel ng pagmimigrasyon. Karamihan sa ganitong pagmimigrasyon ay 
nagaganap sa impormal at malaking peligrong mga pinagdadaanan na hindi masyadong mapupuna. Ang 
mga pag-aawayan sa kabuuang bansa ay nagpapalaki rin sa pagka-madaling-tablan ang ilan sa mga 
grupo ng populasyon tungo sa mga peligro ng pagtatrapiko sa mga tao. Itong pag-aawayan ay naglilimita 
rin sa potensyal na matagumpay na pagpapanumbalik ng mga naging biktima sa pagtatrapiko sa mga tao 
sa lipunan ng Myanmar. Layunin ng Gobyernong Myanmar na magtuon ng pansin sa mga paghamon na 
ito para sa Pambansang Plano ng Aksyon sa hinaharap.
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Appendix 1: Buod ng Mga Pabatid

Nasa ibaba ang isang buod ng mahahalagang mga pabatid para sa pagtutuon ng pansin sa pagsasamantala sa 
mga ugnayan ng panustos na pinag-usapan dito sa kumpendyum na ito:

 Makipagtulungan sa pribadong sektor para magbuo ng pagkakaintindihan


Pagtuunan ng pansin ang mga palakad na maaaring maging daan ng 
pagsasamantala


Isaalang-alang kung paano ka makikinabang sa kahusayan ng ikatlong 
partido

 Magtulungan sa paraan ng pagdiskarte

 Isaalang-alang kung saan ka makapagpapahusay ng kakayahan

 Maghimok ng pagsasanay at pagpapalaki ng kamalayan

 Isama sa lehislasyon ang pagsusuporta sa mga biktima

 Isangkot ang lokal na komunidad

 Magtatag ng pakikipagsosyohan sa kaugnay na mga namumuhunan
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Appendix 2: Talahulugan

Pagka-alipin sa Utang Ang mga serbisyo ng biktima ay isinangla bilang seguridad 
sa pagkakautang na hayagang sobra-sobra o kung saan ang 
kahabaan at klase ng pagseserbisyo ay hindi limitado o hindi 
nakapaliwanag.

Mapaglinlang na Pagkakalap para sa 
Pagpatrabaho o Mga Serbisyo

Ang biktima ay niloko tungkol sa mapagsamantalang klase 
ng patrabahong kinuha silang gumawa, na malaman na lang 
na sila ay napasailalim na ng pagtatrapiko sa mga tao o 
pagsasamantala. 

Kusang Sikap Ang patuloy na katungkulan ng isang entidad sa pagsasagawa 
ng mga proseso na magtutukoy, maghahadlang, 
magpapalubag at mananagot sa kung paano nito pinagtuunan 
ng pansin ang mga peligro sa pagtatrapiko sa mga tao o 
pagsasamantala.

Wastong Pagkakalap Ang prosesong kumasundo ng isang manggagawa nang 
walang kinikilingan, may linaw at batay sa kakayahan, sa 
isang paraang iginagalang, pinoprotektahan at tinutupad ang 
internasyonal na pagkilala sa mga karapatang pantao.

Pwersahang Pagpatrabaho Ang biktima ay alin man sa hindi malayang tumigil sa 
pagtatrabaho o hindi malayang makaalis sa kanilang lugar 
ng trabaho, sa pamamagitan ng paggamit ng pamimilit, mga 
pananakot o panlilinlang.

Pwersahang Pagpapakasal Pamimilit, mga pananakot o panlilinlang ay ginagamit para 
magpakasal ang biktima o kung saan ang biktima ay walang 
alam sa klase at epekto ng seremonya ng kasal.

Mga Paraan ng Karaingan Pormal, legal o hindi legal na mga proseso na magagamit 
ng mga indibidwal, mga manggagawa o mga komunidad 
na negatibong naa-apektuhan ng ilang mga aktibidad at 
pagpapatakbo ng negosyo.

Pagsasamantala sa Pagpatrabaho Ang gawaing nagtatrato sa isang tao nang hindi pantay o 
inilalagay sila sa hindi patas na kalagayan para makinabang sa 
kanilang pinagtrabahuhan o pinaghirapan.

Pag-upa ng Patrabaho Ang parehong pampublikong mga serbisyo sa pag-eempleyo 
at pribadong mga ahensya ng pag-eempleyo na nag-aalok ng 
pagkakalap sa trabaho at mga serbisyong pagpupwesto sa 
trabaho.

Migranteng Manggagawa Ang isang taong nagbiyahe patungo sa isang bansa na kung 
saan hindi sila mamamayan doon, na ang pakay ay para 
makapagtrabaho sa bansang iyon.

Modernong Pang-aalipin/Mga 
Pamamalakad na Tinatratong Alipin

Mga gawi na kabilang ang pwersahang pagpatrabaho, pagka-
alipin sa utang, pwersahang pagpapakasal, pagkabusabos, 
pagsasamantala.
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Pagpupuslit ng Mga Tao Ang aksyon o gawain na hindi legal na pagtatransporte ng 
isang tao mula sa isang bansa papunta sa ibang bansa, 
kalimitang walang pagpayag ng tao/mga tao na ipinupuslit.

Pagkakalap para sa trabaho Pagpapa-anunsyo, pagpapakalat ng impormasyon, pagpili, 
pagpabiyahe o pagpupwesto ng mga tao para magkatrabaho.

Mga Singil sa Pagkakalap Anumang mga singilan o gastos na binayaran sa proseso 
ng pagkakalap para ang isang manggagawa ay makakuha 
ng trabaho o pagpupwesto, hindi alintana ang paraan, ang 
tiyempo o lugar ng pagpataw o pagkakolekta.

Pagkabusabos Kung saan ang personal na kalayaan ng biktima ay lalo nang 
nilimitahan at hindi sila malayang tumigil sa paggawa o umalis 
sa kanilang lugar ng trabaho.

Pang-aalipin Kung saan ang biktima ay inaring parang kasangkapan, na 
ginawang gamit na mabibili at ang kanilang pagtatrabaho ay 
pwersahan sa paraang hindi nililimitahan.

Ugnayan ng panustos Ang kumpletong pagkakasunod-sunod ng mga prosesong 
kasangkot sa produksyon o pagpapakalat ng kalakal o 
serbisyo.

Kalinawan sa Ugnayan ng Panustos Ang proseso ng pagpapalaki ng kalinawan at pagbabahagi ng 
impormasyon sa publiko tungkol sa mga hakbang, proseso at 
mga paraang kasangkot sa produksyon at pagpapakalat ng 
kalakal o serbisyo.

Ang Pinakagrabeng Mga Klase ng 
Pagpatrabahong Gamit ang Bata 

Kung saan ang mga bata ay sinamantalang idinaan sa pang-
aalipin o kaparehong mga palakad kabilang na ang sekswal na 
pagsasamantala, na ipinagagawa ang mapanganib na trabaho 
na maaaring makasama sa kanilang kalusugan, kaligtasan o 
moralidad, na ginagamit para gumawa o magtrapiko ng droga.

Pagtatrapiko sa Mga Tao/Pagtatrapiko 
ng Tao

Ang pagkakalap, pagtransporte, paglipat, pagkupkop o 
pagtanggap ng mga tao, sa pamamagitan ng pananakot o 
gagamitan ng pwersa o iba pang klase ng pamimilit, pagdukot, 
panloloko, panlilinlang, pang-aabuso ng kapangyarihan 
o posisyong pagkamadaling-tablan upang makamit ang 
pagpayag ng isang taong kontrolado ang isa pang tao para sa 
layunin na pagsasamantalahan.

Transnasyonal na Krimen Mga paglabag ng batas na kasangkot ang mahigit sa isang 
bansa sa ginawang pagpaplano, pagsasagawa o epekto, alin 
man sa potensyal o aktwal na epekto.

Pagnanakaw ng Sahod Ang pagtanggi sa mga sahod o benepisyo ng empleyado na 
tamang pagkakautang sa isang empleyado.
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Appendix 3: Mahalagang Mga 
Mapagkukunan

Mapagkukunan Pangkalahatang Ideya Organisasyon

Modernong Pang-aalipin 
sa Pagpapatakbo at Mga 
Ugnayan ng Panustos 
ng Kumpanya: Sapilitang 
kalinawan, sapilitang kusang 
sikap at kusang sikap sa 
pampublikong pamimili

Isang dokumentong nagsasaad kung ano na 
ang ginagawa ng namumunong mga gobyerno 
para maghimok sa pandaigdig na negosyo 
na lalong magpursige para puksain ang 
modernong pang-aalipin.

Mapagkukunang 
Sentro ng 
Negosyo at 
Karapatang 
Pantao

Koda ng Pag-uugali ng 
Asosasyon ng Patas na 
Patrabaho

Hangarin na maprotektahan ang mga 
manggagawa na gumagawa ng pandamit, 
pansuot sa paa, mga produktong pang-
agrikultura at iba pang mga bagay na 
ikinasisiyang gamitin ng mga konsyumer sa 
palibot ng mundo. Batay sa mga pamantayan 
ng ILO.

Asosasyon 
ng Patas na 
Patrabaho

Pwersahang Pagpatrabaho 
sa Mga Ugnayan ng 
Panustos: Pagtutuon ng 
Pansin sa Mga Peligro at 
Pinangangalagaan Ang Mga 
Kalayaan ng Manggagawa

Isang maikling dokumento na nagpopokus 
sa mga internasyonal na pamantayan, 
mga istruktura at mga pinakamabisang 
palakad para sa pagtutukoy at pagpuksa ng 
pwersahang pagpatrabaho sa mga ugnayan ng 
panustos.

Asosasyon 
ng Patas na 
Patrabaho 

Ang Mga Prinsipyo ng Dhaka 
para sa May Dignidad na 
Pag-migrasyon 

Mga mahalagang prinsipyo at patnubay para 
sa mga taga-empleyo at tagakalap tungkol 
sa ligtas na pagmimigrasyon, kabilang na ang 
pagkakargo ng singil sa pagkalap sa trabaho 
at pagtatago ng dokumento para sa mga 
migranteng manggagawa.

Organisasyon 
Para sa Mga 
Karapatang 
Pantao at 
Negosyo

Bangko na Mapagkukunan 
ng Responsableng 
Pagkakalap

Naglalaman ng malawak na hanay ng 
paggamit, patnubay at pananaliksik kung 
paano ang pagtitiyak na ang mga migranteng 
manggagawa ay hindi pagsasamantalahan 
habang nasa proseso ng pagkalap sa trabaho.

Organisasyon 
Para sa Mga 
Karapatang 
Pantao at 
Negosyo

Katungkulan ng Kumpanya 
ang Pag-aalis ng Pang-
aalipin at Pagtatrapiko 
(CREST)

Tumutugon ang CREST sa mga paghamon 
na hinaharap ng mga negosyo sa pagtutuon 
ng pansin sa mga migranteng manggagawa 
na madaling tablan sa kanilang mga 
pagpapalakad at mga ugnayan ng pagtustos.

Internasyonal na 
Samahan para sa 
Migrasyon

Internasyonal na Sistema sa 
Integridad ng Pagkalap

Isang pandaigdig na inisyatibang nakadisenyo 
para itaguyod ang wastong internasyonal na 
pagkalap sa pagpatrabaho.

Internasyonal na 
Samahan para sa 
Migrasyon 
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Mapagkukunan Pangkalahatang Ideya Organisasyon

Ang Mga Rekomendasyon ng 
Montreal sa Pagkalap

Inilahad na praktikal na patnubay sa mga 
gumagawa ng patakaran at tagapagsa-
ayos para paghusayin ang alituntunin at 
pagpapangasiwa ng internasyonal na 
pagkalap at proteksyon ng mga migranteng 
manggagawa.

Internasyonal na 
Samahan para sa 
Migrasyon

Ang Internasyonal na 
Samahan ng Manggagawang 
Kasunduan 8.7

Ang Kasunduang 8.7 ay isang pandaigdig na 
sosyohan na nakapangakong kakamtin ang 
Target 8.7 ng 2030 SDGs. Mayroon silang 
hanay ng mga patnubay na nakadisenyong 
magbibigay ng impormasyon sa karamihang 
mga problema, pati na ang pagtatrapiko sa 
mga tao.

Internasyonal 
na Samahan ng 
Manggagawa

Mga pangkalahatang 
prinsipyo at pamamalakad na 
mga patnubay para sa patas 
na pagkalap at kahulugan 
ng mga singil sa pagkalap at 
kaugnay na gastos

Layuning ipaalam ang mga kasalukuyan at 
para sa hinaharap na gawain ng ILO at iba 
pang mga samahan sa pagtataguyod at 
pagtitiyak ng pantay na pagkalap.

Internasyonal 
na Samahan ng 
Manggagawa

Nilalabanan ang Pwersahang 
Pagpatrabaho: Munting Aklat 
para sa Mga Taga-empleyo 
at Negosyo

Nagbibigay ng materyal sa patnubay at mga 
panggamit para sa mga taga-empleyo at 
mga negosyo upang palakasin ang kanilang 
kakayahan sa pagtutuon ng pansin tungkol 
sa peligro ng pwersahang pagpatrabaho at 
pagtatrapiko sa mga tao sa kanilang sariling 
mga pagpapalakad at sa pandaigdig na mga 
ugnayan ng panustos.

Internasyonal 
na Samahan ng 
Manggagawa

Kaugnay na Patnubay 
sa Mga Prinsipyong 
Pumapatnubay sa Negosyo 
at Mga Karapatang Pantao 
ng Nagkaisang Mga Bansa 

Nagbibigay ng karagdagang background sa 
UNGPs para suportahan ang papuring pag-
iintindi ng kanilang kahulugan at hangarin.

Tanggapan 
ng Mataas na 
Komisyonado 
para sa Mga 
Karapatang 
Pantao 

Ang Mga Prinsipyong 
Pumapatnubay sa Negosyo 
at Mga Karapatang Pantao 
ng Nagkaisang Mga Bansa 

Ang kinikilalang pandaigdig na pamantayan 
sa paghahadlang at pagtutuon ng pansin 
sa kaugnay na pinsala ng negosyo sa mga 
karapatang pantao. Pinagtibay ng Konseho ng 
Mga Karapatang Pantao ng Nagkaisang Mga 
Bansa noong Hunyo 2011.

Tanggapan 
ng Mataas na 
Komisyonado 
para sa Mga 
Karapatang 
Pantao 

Aklatan ng Samahan para sa 
Ekonomikong Pagtutulungan 
at Kaunlaran 

Ang Samahan para sa Ekonomikong 
Pagtutulungan at Kaunlaran ay isang 
internasyonal na organisasyong gumagana 
para maghubog ng mga patakaran na 
magkakandili ng kasaganaan, pagkakapantay-
pantay, oportunidad at kagalingan para sa 
lahat.

Samahan para 
sa Ekonomikong 
Pagtutulungan at 
Kaunlaran 
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Mapagkukunan Pangkalahatang Ideya Organisasyon

Ang Modelong Mga 
Patnubay sa Mga 
Pamamaraan ng Gobyerno 
upang Maghadlang sa 
Pagtatrapiko para sa 
Pagsasamantala ng 
Pagpatrabaho sa Mga 
Ugnayan ng Panustos.

Ang modelong mga patnubay na nagbibigay 
ng praktikal na   panggamit para tumulong 
sa mga bansa sa pagpapatupad ng matibay 
na mga paraan upang mahadlangan ang 
pagtatrapiko sa mga tao doon sa mga ugnayan 
ng panustos.

Samahan para 
sa Seguridad at 
Pagtutulungan sa 
Europa

Mga Layunin sa 
Napapanatiling Kaunlaran ng 
Nagkaisang Mga Bansa

Ang plano para pagtuunan ng pansin ang 
pandaigdig na mga paghamon kabilang na 
ang karalitaan, hindi pagkakapantay-pantay, 
pagbabago ng klima, marawal na kalagayan ng 
kapaligiran, kapayapaan at hustisya.

Nagkaisang Mga 
Bansa

UNHCR – webpage ng 
Pagtatrapiko sa Mga Tao

Impormasyon mula sa Mataas na 
Komisyonado Para sa Mga Refugee ng 
Nagkaisang Mga Bansa (UNHCR) sa mga 
peligro ng pagtatrapiko sa mga tao na 
mga refugee na kinabibilangan ng kapaki-
pakinabang na mga mapagkukunan mula sa 
UNHCR at ka-partner na mga samahan.

Mataas na 
Komisyonado Para 
sa Mga Refugee 
ng Nagkaisang 
Mga Bansa 

Tanggapan ng mga Droga at 
Krimen ng Nagkaisang Mga 
Bansa: Pagtatrapiko sa Mga 
Tao at Pagpupuslit ng Mga 
Migrante

Ang Tanggapan ng mga Droga at Krimen ng 
Nagkaisang Mga Bansa ay tumutulong sa 
mga Miyembong Bansa sa pagrereporma ng 
kanilang sistema sa hustisyang pangkriminal 
para maging epektibo, patas at makatao. 
Mayroon silang ilang mga mapagkukunan na 
kaugnay ng pagtatrapiko sa mga tao.

Tanggapan ng 
mga Droga 
at Krimen ng 
Nagkaisang Mga 
Bansa 

Maging Malaya na mga 
Mapagkukunan

Ang Maging Malaya ay isang internasyonal 
na grupo ng mga karapatang pantao na 
nakapokus sa pagpupuksa ng modernong 
pang-aalipin sa lahat ng mga klase nito. 
Mayroon silang ilang mga mapagkukunan sa 
pagpoprotekta ng madaling-tablan na mga tao 
laban sa pagsasamantala.

Maging Malaya 

Mga Rekomendasyon ng 
Montreal sa Pagkalap: Isang 
Mapa ng Daan tungo sa mas 
mabuting regulasyon

Praktikal na patnubay at mga ideya 
para sa mga gumagawa ng patakaran 
para sa pagpapahusay ng regulasyon at 
pagpapangasiwa ng internasyonal na pagkalap 
ng trabaho at proteksyon ng mga migranteng 
manggagawa.

Internasyonal na 
Samahan para sa 
Migrasyon
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