Munkacélú kizsákmányolás
– áldozattá válást megelőző listák
A munkacélú kizsákmányolás globálisan a kizsákmányolás leggyakrabban
előforduló formája. Gyermekek, felnőttek, nők és férfiak egyaránt
eshetnek áldozatául. A következő pontok segítséget nyújthatnak a
kizsákmányolás felismeréséhez és az áldozattá válás megelőzéséhez:
 Legyél óvatos a külföldi állásajánlatokkal! Gyanús, ha a hirdetés
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 A barát, családtag, ismerős által ajánlott állás önmagában még
nem garancia. A munkáltató valódiságáról győződj meg, mielőtt
elvállalod a munkát, ezt akár az interneten is megteheted.
 Olyan hirdetés, amihez nem kérnek egy minimális nyelvismeretet
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 Köss részletes munkaszerződést, amely tartalmazza a munkavállalás
minden részletét melyet gondosan olvass el, vidd el jogászhoz. Ha
sürgetnek a papír aláírásával, kezd el gyanakodni. Semmilyen
körülmények között ne írj alá olyan szerződést, amely általad
nem, vagy nem elég jól ismert nyelven íródott.
 Szerződéskötéskor ragaszkodj a tolmácshoz. Figyelj oda, hogy
miben állapodtatok meg előzetesen szóban, és arról, hogy ugyanaz
szerepel-e a szerződésben. A szerződést már a kiutazás előtt is
elkérheted, így itthon is át tudod már nézni.
 Ne hagyatkozz a munkát ajánló személy ígéreteire, és a tőle kapott
információkra. Önállóan is tájékozódj a munkavállalás és a kint
tartózkodás feltételeiről. Az állást ajánlótól függetlenül tudj
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Kulcsszavakat is érdemes lehet megtanulni az adott nyelven.
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 Legyél óvatos az olyan hirdetésekkel, ajánlatokkal, ahol a munkát
ajánló személy vagy cég teljes körű ügyintézést ígér. Tudd meg
pontosan és előre mennyibe kerül a kiutazás (útiköltség, vízum,
stb.). Írásban állapodj meg a kiutazás költségeiről, amelyeket
független forrásból (pl. utazási irodánál, a választott célország
magyarországi

nagykövetségénél,

internetes

repülőjegy-kereső

programmal) ellenőrizz le. Kezdj el gyanakodni, ha az állást
ajánló személy nem ad a költségekkel kapcsolatos kérdéseidre
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álláshirdetés nyelvezete, tartalmi összeállítása tanúskodik a
munkáltatóról. Több helyesírási hibával megjelent álláshirdetésre
ne jelentkezz.
 Legyél óvatos, ha a munkát ajánló szállást, ellátást is ígér.
Előre tudd meg pontosan, ennek milyen költségei vannak, és a
költségekről írásban állapodj meg a munkáltatóval. Igyekezz még
a megállapodás aláírása előtt leellenőrizni a kapott információ
helyességét, például internetes keresőprogramba beírva a „lakás”,
„szállás” szót és a kiválasztott város nevét. Gyanakodj, ha az
önálló keresésnél jóval magasabb árat kér a szállásért az állást
ajánló. Gyanakodj akkor is, ha az állást ajánló nem hajlandó a
szállás

címét,

körülményeit

vagy

a

költségrendezés

módját

egyértelműen megadni.
 Ha munkára történő jelentkezéskor bármilyen indokkal is pénzt
kérnének Tőled, akkor azt a munkát ne vállald el, ezt a munkáltató
nem teheti meg.
 Családtagjaidnak, legközelebbi hozzátartozóidnak feltétlenül add
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szállásod

címét,

telefonszámát,

és

a

munkáltató
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országban, ahová baj esetén segítségért tudsz fordulni. A listát
tartsd biztonságos helyen és ne add ki a kezedből senkinek. A
rendőrség és Magyarország helyi nagykövetségének telefonszámát
tanuld meg fejből.
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arról, hogy mikor, hova érkezel, milyen feltételekkel.
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az
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fénymásolatát és egy közelmúltban készült fényképet magadról.
 Köss teljes körű egészség- és balesetbiztosítást, amelyről egy
másolatot szintén hagyj otthon.
 Mindig legyen „dugipénzed”. Lehetőleg annyi, hogy baj esetén haza
tudj utazni, de legalább annyi, ami néhány napi élelmiszerre,
szállásköltségre és egy távolsági busz vagy vonatjegyre elegendő.
 Amint megérkeztél, értesítsd a családot és a közeli barátokat.
 Legyen valaki, egy rokonod, ismerősöd, valaki akiben megbízol,
akit meghatározott időközönként felhív. Állapodjatok meg egy
szóban, vagy mondatban, ami elhangzásakor a hívás fogadója tudni
fogja, hogy bajban vagy, segítségre van szükséged!
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http://emberkereskedelem.kormany.hu/?_preview=31197a42-4e9d-41e8-1b2f-000002ccaf5c
http://luciaprojekt.baptistaoktatas.hu/?page_id=279
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