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I Müqəddimə

Həmin yoxlama siyahısı sosial auditorlar və şirkətlərdə və ya
şirkətləri xidmətləri ilə təmin edən üçüncü tərəf təşkilatlarda fəaliyyət
göstərən KSM uyğunluq heyəti üçün tərtib edilib. Burada Məcburi
əməyə qarşı mübarizədə rəhbər prinsiplər başlıqlı 3-cü Bukletə
əsaslanan bir sıra suallar və həm texniki, həm də siyasi baxımdan
təlimat təqdim olunub.

Bu yoxlama siyahısının hazırlanmasında məqsəd sosial auditorlara
qiymətləndirməni daha yaxşı aparmaqda kömək etməkdir. Bu cür
qiymətləndirmələr korporativ davranış məcəllələrin icrasında mühüm
yer tutur və auditorlara həm müəssisə səviyyəsində, həm də qlobal
təchizat zəncirində məcburi əmək hallarını müəyyən etməyə şərait
yaradır. Ümumiyyətlə isə, effektiv sosial auditin məcburi əmək
hallarının müəyyən edilməsi, qarşısı alınması və aradan qaldırılması
məsələlərində köməyi əvəzsiz ola bilər15.

Yoxlama siyahısı mövzulara görə aşağıdakı qaydada bölünüb:

· Həbsxana əməyi;

· Məcbur etmə; və

· İnsan alveri və məcburi əmək.

Hər mövzuya bir əsas sual daxil edilib, həmin sualın ardından isə bir
və ya bir neçə nisbətən xırda suallar verilib. Bundan sonra da,
Məcburi əməyə qarşı mübarizədə rəhbər prinsipləri cəmləşdirən
siyasi təlimat təsvir olunur və mümkün olan yerlərdə, buna əyani

15 Oxucular bu bukletlə tanış olarkən aşağıdakı vəsaitdən də faydalana
bilərlər: BƏT: Məcburi Əmək və İnsan Alveri: Əmək Müfəttişləri üçün vəsait,
Cenevrə, 2008
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misallar gətirilir. Daha sonra isə, qiymətləndirmə metodlarına aid
təkliflər irəli sürülüb. Həmin təkliflərə daxildir:

· Müvafiq şirkət və işçiyə aid sənədlərin icmalı;

· İş yeri və müvafiq binaların (məsələn, yataqxanaların) təftişi;

· Əməkçilər və onların təmsilçiləri ilə iş yerində və iş yerindən
kənarda müsahibələr; və

· Müxtəlif idarəetmə təmsilçiləri ilə müsahibələr.

Yoxlama siyahısında təqdim olunmuş suallar birbaşa menecerlər və
ya əməkçilərə verilmək üçün tərtib edilməyib; bunun əvəzinə,
yuxarıda qeyd olunan bütün metodlardan istifadə edərək məlumat
toplanmalıdır və auditorlar həvəsləndirilir ki, məlumatın dəqiqliyinə
əmin olmaq üçün ona çarpaz-istinadlar qoysunlar.

Yoxlama siyahısı birbaşa sosial auditorlara ünvanlandırılsa da,
işəgötürənlər təşkilatları və onların üzvləri də biznesin
qiymətləndirilməsində ilkin addım olaraq bundan effektiv surətdə
istifadə edə bilərlər. Misal üçün, bir işəgötürən təşkilatı öz üzvlərinin
ehtiyaclarını ödəməyə çalışarkən həmin yoxlama siyahısından
istifadə edə bilər ki, bununla onlara ehtimal olunan məcburi əmək
hallarını daha effektiv surətdə aşkar etməyə köməklik göstərsin.
Eyni zamanda, burada təqdim olunmuş suallar və təlimata müraciət
edən müntəzəm qiymətləndirmə xidməti işəgötürənlər təşkilatları
tərəfindən qəbul olunmuş və öz üzvlərinə xidmət şəklində təklif
edilmiş daha geniş preventiv tədbirlərin bir hissəsi ola bilərdi.

Həmin yoxlama siyahısı bu vəsaitin 1, 2 və 3-cü bukletləri ilə yanaşı daha böyük
effekt əldə etmək məqsədilə istifadə edilə bilər. Aşağıdakı hər hansı bir anlayış
(termin) sizə tanış gəlməsə, aydınlıq gətirmək üçün bu vəsaitin Giriş və Ümumi
baxış və İşəgötürənlər tərəfindən tez-tez verilən suallar başlıqlı buketlərinə
müraciət edin. Eləcə də sonrakı siyasət təlimatı üçün Məcburi əməyə qarşı
mübarizədə rəhbər prinsiplər başlıqlı bukletə və müvafiq BƏT standartlarına nəzər
yetirin.
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II Uyğunluğu qiymətləndirmək üçün yoxlama siyahısı və
təlimat

Həbsxana əməyi

S1  İşəgötürən heç həbsxana əməyindən istifadə edirmi?

· Məhbuslar özəl işəgötürənin nəzarəti altında işləyirlərsə, bu
həbsxana əməkçiləri cəzalandırmaya məruz qalmaq hədə-
qorxusu qarşısında olmadan öz azadlıqlarından istifadə edib,
həmin işi görməyə razılıq veriblərmi?

· Məhbuslar özəl işəgötürənin nəzarəti altında işləyirlərsə, onların
iş şərtləri azad əmək razılığı ilə işləyənlərin iş şərtlərinə
oxşardırmı?

Məhbusların özəl müəssisə üçün gördüyü iş və ya xidməti
könüllü əsasda baş verməlidir. Həbsxana əməkçiləri
cəzalandırma, eləcə də, həbsxanada hüquq və ya
imtiyazlarını itirmə hədə-qorxusu altında olmadan, özəl
işəgötürənə işləmək barədə öz razılığını azad şəkildə
verməlidirlər. Özəl işəgötürənə işləyən məhbusların iş
şərtləri azad əməkçilərin faydalandığı iş şərtləri ilə müqayisə
edilə bilən olmalıdır. Misal üçün, həbsxanada cəza çəkən
məhkum əməkçilərin əmək haqqı səviyyəsi, sosial sığorta
müavinəti və əmək təhlükəsizliyi ilə sağlamlıq standartları
azadlıqda olan əməkçilərin əmək münasibətlərinə oxşar
olmalıdır. Məhbusların əmək haqqı səviyyəsinin məqbul
dərəcədə fərqli olması, yemək və yaşamaq üçün pullarından
tutulma əsasında yer ala bilər.

· Həbsxana əməkçilərinin işləmək üçün azad və könüllü olaraq öz
razılığını verib-vermədiklərinə fikir verin.

· İmkan varsa, birbaşa həbsxana əməkçilərinin özü ilə söhbət edin
və razılıq formalarını yoxlayın.

i
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· Həbsxana əməkçilərinin əmək haqlarının azadlıqdakı əməkçilərin
əmək haqları ilə nisbətən uyğun gəlib-gəlmədiyini (burada,
pullarından qanunla tutmaq icazəsini də nəzərə alaraq) yoxlamaq
üçün onların (həbsxanadakıların) əmək haqlarına dair qeydlərə
nəzər yetirin.

· İstər həbsxana daxilində, istərsə də həbsxana xaricindəki iş
yerlərində təftiş apararaq əmək təhlükəsizliyi ilə sağlamlıq
standartları ilə tanış olun.

· İşəgötürənlə həbsxana əməkçilərinə dair, ya da müqavilə
əsasında həbsxanalara təqdim olunan iş və ya xidmətə aid
məşğulluq siyasəti və təcrübəsi barədə söhbət edin.

· Əmin olun ki, özəl işəgötürənə işləməkdən imtina etmək
nəticəsində heç bir məhbus hər hansı bir hüquq və ya
imtiyazından məhrum olmayıb.

· Həbsxana ilə həbsxana əməkçilərini istifadə edən şirkət arasında
bağlanmış müqavilələrə uyğun olan yerdə nəzər yetirin.

· Bacardığınız qədər çalışın ki, həbsxana əməkçiləri ilə apardığınız
müsahibələr əsasında toplanmış məlumatın anonim və məxfi
qalacağına əmin olasınız.

· Müsahibə götürmədən öncə həbsxana əməkçilərinin hazır cavab
verməyə öyrədilmiş olub-olmadığını müəyyən etmək üçün lazımi
tədbirlər görün.

Məcbur etmə
– Azadlıq və Məşğulluğun dayandırılması

S2 Cəzalandırma hədə-qorxusu olmadan bütün əməkçilərin
azad və könüllü surətdə məşğulluğa daxil olmaq
hüququ varmı?

· İşə cəlb olunma zamanı məcbur etmə tədbirinin istifadə
olunmasına ya da əməkçinin razılıq verməsi zorla, misal üçün
hədə-qorxu və ya təzyiq altında, əldə edilməsinə sübut varmı?

@
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S3 Cərimə tədbiri altına düşmədən əməkçilərin
məşğulluqlarını istədikləri vaxt dayandırmağa azad
hüququ varmı?

· İşəgötürənin nə vaxt isə məşğulluq müqaviləsinin qanun
çərçivəsində dayandırılmasına maneə törətməyə dair hər hansı
bir sübut varmı?

Cəzalandırma hədə-qorxusu olmadan və hər iki tərəfin
məşğulluq münasibətlərində qanuni hüquq və
məsuliyyətlərini nəzərə alaraq, bütün əməkçilərin azad və
könüllü surətdə məşğulluğa daxil olmaq və məşğulluqlarını
tərk etmək hüququ olmalıdır. Məcbur etmə heç bir
vəziyyətdə əməkçilərə hədə-qorxu gəlmək, ya da hər hansı
bir işi qəbul etməyə və ya bu işdə qalmağa onlara təzyiq
göstərmək üçün istifadə olunmamalıdır. Əməkçinin ağır
vəziyyəti fürsət kimi istifadə olunmamalıdır ki, qanun ilə təyin
olunmuş minimal məşğulluq şərtlərindən aşağı olan şərtlər
ona təklif edilsin. Eləcə də, işəgötürənlər əməkçinin
məşğulluğu başa çatdırmaq hüququnu aşağıda nümunə
kimi sadalan tədbirlər vasitəsilə məhdudlaşdırmaqdan
çəkinməlidir:

· İşçinin şəxsiyyəti bildirən sənədlərini (buraya pasport da daxil
olmaqla) əlindən almaq;

· Əməkçilərin boynuna maliyyə cəzaları qoymaq;
· Əmək haqlarının ödənişini gecikdirmək və ya dayandırmaq;

 ya da
· Əməkçilərə zorakılıq hədə-qorxusu gəlmək.

· Müvafiq idarəetmə heyəti ilə məşğulluq siyasəti barədə söhbət
edin və həmin siyasəti əks etdirən sənədləri yoxlamadan
keçirin.

· Milli qanunvericilik və məşğulluq müqavilələrini yoxlayın, həm
müddətsiz, həm də müddətli müqavilələrin başa çatdırılması
üçün bildiriş dövrünə dair qərarlara diqqət yetirin.

i
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· Əməkçilərlə, onların məşğulluğa sərbəst olaraq daxil olub-
olmadıqlarını, eləcə də, həmin məşğulluqlarını heç bir qorxuları
olmadan tərk edə bilib-bilməyəcəklərini müəyyən etmək üçün
qanunla verilmiş hüquq və məsuliyyətləri barədə söhbət edin.
Əməkçiləri təmsil edən seçmə qrupla (buraya fərqli müqavilə
növləri əsasında işləyənlər də daxil olmaqla) müsahibə
apardığınıza əmin olun.

– Zor işlətmək hədə-qorxusu, İncitmə və Qorxutma

S4 Əməkçilərə, onların ailəsi, ya da yaxın yoldaşlarına qarşı
fiziki və ya seksual təcavüzün işlədilməsi, onların
incidilməsi ya da qorxudulmasına hər hansı bir sübut
varmı?

Əməkçilər, onların ailəsi və ya yaxın yoldaşlarına dair
zorakılıq, incitmə ya da qorxutmadan istifadə etmək və ya
bunlarla hədə-qorxu gəlmək tədbirləri fərdi işçiləri, yaxud da
bütövlükdə işçi qüvvəni qorxu altında saxlamaq vasitəsi kimi
istifadə olunmamalıdır.

· Əməkçilərlə fərdi olaraq söhbət aparın, və unutmayın ki,
məsələnin həssas təbiəti var. Əməkçiləri ehtimal oluna biləcək
hər hansı bir intiqamdan qorumaq üçün həmin müsahibələrin
məxfi qalmasının qeydinə xüsusi şəkildə qalın. İmkan varsa,
əməkçilərlə iş yerindən kənarda görüşün.

· İşəgötürənlərlə iş yerində zor işlətmə, incitmə və qorxutma
məsələlərinə dair şirkət siyasətini müzakirə edin və həmin
siyasətin nüsxəsini yoxlamadan keçirin.

· Məcburi əmək halları barədə son vaxtlarda məlumatın daxil
olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün şirkətə qarşı irəli
sürülmüş böyük şikayətlər və ya tədbirlərin yer aldığını
təsdiqləyən hüquqi sənədləri, misal üçün əmək məhkəməsində,
yoxlayın.

i
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– Əmək haqqının ödənməsi məsələsində, buraya borc asılılığı
və təhkim edilmiş borc daxil olmaqla məcbur etmə tədbiri

S5 Əməkçiləri məşğulluğa bağlamaq məqsədilə bir vasitə
kimi işəgötürən onların əmək haqlarını qeyri-müntəzəm
olaraq və ya gecikdirərək ödəyir, yaxud da ödənilməsini
təxirə salır və ya heç ödəməməkdən istifadə edirmi?

S6 Nağd pul əvəzinə “natura” ilə ödənişdən istifadə etmə
əməkçinin işəgötürəndən asılı vəziyyətə düşməsini
yaratmaq üçündürmü?

S7 Əmək haqlarının qəbz, kupon və ya borc öhdəliyi
şəklində ödəndiyinə hər hansı bir sübut varmı?

S8 Görülən işə və ya işəmuzd qaydasına əsasən əmək
haqlarını alan əməkçilər qanunla təyin olunmuş minimal
əmək haqqı qədər qazana bilirlərmi?

S9 Əməkçilərdən depozitin qoyulması tələb olunduğuna
hər hansı bir sübut varmı, yoxsa əmək haqlarından
qeyri-qanuni və ya əsassız olaraq pulun tutulması
əməkçiləri borca salmaq üçün edilib?

S10  Əməkçilərə verilən ssuda və ya borc milli
qanunvericiliyə uyğun şəkildəmi verilir?

S11 Əməkçilər əslində üzərinə götürdükləri və ya irsən altına
düşdükləri borcu geri qaytarmaq üçünmü işləməyə
məcbur ediliblər?

Əmək haqqı ödənişlərində qeyri-uyğunluq – misal üçün,
ödənişin gecikdirilməsi və ya qeyri-müntəzəm hal alması –
avtomatik olaraq məcburi əmək hesab olunmur. Lakin,
müəyyən sui-istifadə halları, xüsusilə də onlar digər istismar
formaları ilə birlikdə yer alanda nəticədə məşğulluqda zor
işlətməyə və məcbur etməyə gətirib çıxara bilər.
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Əmək haqları müntəzəm şəkildə və birbaşa əməkçiyə
ödənməlidir; onlar qanunla təyin olunmuş tenderdə, və
qanunun icazə verdiyi hallarda (və burada yalnız əmək
haqqının bir qismi) “natura” ilə ödənə bilər. Nağd pulla
olmayan ödənişlər əməkçini borca salmaq üçün bir vasitə
olaraq istifadə olunmamalıdır. Qəbz və borc öhdəliyi
şəklində ödənişlər əməkçinin məşğulluğunu başa çatdırmaq
hüququnu əlindən ala biləcək (bu niyyət olsa da, olmasa da)
təsirə malik olan ödəniş metodları kimi qadağan edilib.
Əməkçilərdən əslində üzərinə götürdükləri və ya irsən altına
düşdükləri borcu geri almaq məqsədilə onlar borc asılılığı və
ya işləməyə məcbur vəziyyətinə gətirilməməlidirlər. Əmək
haqqı ilə bağlı ssuda və borcların (və müvafiq faiz
dərəcələrin) həcmi qanunda öz əksini tapmış limitləri
aşmamalıdır. Sui-istifadə təcrübəsi əməkçiləri, eləcə də,
miqrant əməkçiləri və müəyyən ölkələrdəki yerli əhali və
qəbilə nümayəndələrini məşğulluğa bağlamaq məqsədilə
istifadə olunmamalıdır. Bu cür sui-istifadə təcrübəsinə
daxildir (lakin siyahı bununla da məhdudlaşmır):

· İşə cəlb olunma xidmətinə görə həddindən artıq yüksək
ödənişlər;

· Əmək haqlarının ödənişini gecikdirmək və ya heç ödəməmək,
əmək haqqı borclarının yığılmasına şərait yaratmaq;

· Əmək haqlarının hesablanması və ödənişində, eləcə də əmək
haqlarından pulun tutulmasında fırıldaq gəlmək;

· Əməkçilərdən depozit qoymağı tələb etmək;

· Pis niyyətlə əmək haqqına dair ssuda və ya borc verməyi təklif
etmək, ya da borca olduqca yüksək faiz dərəcəsi qoymaq.

· Əmək haqqının ödənildiyi və ya ödənilmədiyi vaxtlarda məcbur
etmə tədbirindən istifadə edilib-edilmədiyini, eləcə də əmək
haqlardan qeyri-qanuni və ya izahı verilmədən pul tutulmalarına
sübutun olub-olmadığını müəyyən etmək məqsədilə əmək
haqqı blanklarını yoxlayın. Əmək haqqına aid qeydləri
yoxlayarkən, işəmuzd qaydasına əsasən əmək haqlarını alan
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əməkçilərin qanunla təyin olunmuş minimal əmək haqqını alıb-
almadığına nəzər yetirin.

· Əməkçilərlə əmək haqlarının ödənişi barədə (misal üçün, əmək
haqqı vaxtında verilib-verilmədiyi, və ya düzgün hesablanıb-
hesablanmadığı barədə; burada nəzərə əlavə iş saatlarını və
qanuni olaraq əmək haqqından pul tutulmalarını da nəzərə
alın); bu əməkçilərin hansı yolla işə cəlb olunduqları barədə; və
onlardan depozit qoymaq tələb olunub-olunmadığı barədə və
ya işə cəlb olunma xidmətini görənə (burada həmin şəxs
işəgötürən də ola bilər, üçüncü tərəf şəxsi də) pul verib-
vermədikləri barədə söhbət edin.

· Əmin olun ki, bir-birinə çarpaz olan şərtlər əsasında işləyən
əməkçilərin təmsilçisi ilə də, misal üçün, müddətli və müddətsiz
müqavilə əsasında işləyənlər, eləcə də əmək haqlarını işlədiyi
saata görə alanlar və işəmuzd qaydasına əsasən işləyənlərlə
müsahibə aparmısınız.

· İnsanların işə cəlb olunması, ödəniş siyasəti və təcrübəsi
barədə menecerlər və kadrlar şöbəsinin şəxsi heyəti ilə söhbət
edin.

· Şirkət malının, ləvazimatının və ya uniformasının satışı
əməkçinin işəgötürəndən asılı vəziyyətə düşməsi üçün bir
vasitə kimi istifadə edilib-edilmədiyini müəyyən edin.

· Əmək haqqına dair ssuda və borclarla bağlı maliyyə qeydlərini,
bunlar işinizə yararlı olacaqsa, yoxlayın.

· Ödəniş cədvəlindən və ya əmək haqqı ilə bağlı olan digər
qeydiyyat sənədindən təsadüfi bir seçim edib, qeyri-qanuni bir
əmələ sübutun olub-olmadığına diqqət yetirin. Auditorları
yayındırmaq məqsədilə şirkətin “ikili” mühasibat kitabı
olmadığına əmin olmaq üçün lazımi tədbirlər görün.

· Müəyyən ölkələrdəki vəziyyətə əsaslanaraq, o ölkələrin yerli
əhalisi və qəbilə nümayəndələrinin, eləcə də ümumilikdə
miqrant əməkçilərin hüquqlarına xüsusi diqqət yetirilməli və ya
yetirilməməlidir məsələsinə nəzər qoyub, lazımi tədbirlər görün
ki, bu şirkətin qeyri-formal seminarlara dair subpodratçı
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fəaliyyəti (burada isə təhkim olunmuş əmək və borc asılılığına
risk daha yüksəkdir) olub-olmadığını müəyyən edəsiniz.

· Əməkçiləri işə qəbul etmək üçün işəgötürən özəl məşğulluq
agentliklərin xidmətindən istifadə etdiyi halda, bu məsələyə
toxunan şirkət siyasəti barədə idarə heyəti ilə söhbət edin.
Mümkün olan yerdə, insanları işə cəlb etməklə bağlı siyasət və
prosedurları müzakirə etmək üçün həmin məşğulluq
agentliklərin nümayəndələri ilə görüşün.

· İdarə heyəti və əməkçilərin verdiyi məlumatı bir-biri ilə
tutuşdurub həmin məlumatın etibarlı olub-olmadığını müəyyən
edin.

– Nizam-intizam tədbirləri

S12 Nizam-intizam sanksiyaları ilə işləmək öhdəliyinin tələb
olunmasına və ya həmin sanksiyaların nəticəsində
işçinin işləməyə borclu olmasına (misal üçün, tətildə
iştirak etdiyinə görə işçinin cəzalandırılması vasitəsilə)
hər hansı bir sübut varmı?

Ümumilikdə desək, iş yerində nizam-intizam tədbirlərinə,
nəticədə əməkçini işləməyə məcbur edəcək cəzalandırma
tədbirləri daxil edilməməlidir, eləcə də, məcburi, yaxud icbari
əmək, əməkçiləri intizama çəkmək üçün və ya tətildə iştirak
etdiklərinə görə cəzalandırma tədbiri kimi istifadə
edilməməlidir. Əməkçinin boynuna işləmək öhdəliyini
qoymayan nizam-intizam sanksiyaları və ya pullu cərimələr,
məcburi, yaxud icbari əməklə bağlı olan beynəlxalq
standartlarını pozan tədbirlər hesab olunmur.

· Nizam-intizam sanksiyaları ilə işləmək öhdəliyinin tələb olunub-
olunmadığını və ya həmin sanksiyaların nəticəsində işçinin
işləməyə borclu olub-olmadığını müəyyən etmək üçün çarpaz
şərtlər əsasında işləyən bir çox əməkçilərlə söhbət edin.

i
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Müxtəlif növ pozuntulara görə intizama çəkilmiş əməkçiləri
tapmaq və onlardan müsahibə almaq üçün xüsusi səy göstərin.

· Yaxın keçmişdə iş yerində tətil tədbiri keçirilmişdirsə, onda bu
tətildə iştirak etmiş, ya da tətilin rəhbəri olmuş əməkçilərlə
söhbət əsasında bunu etdiklərinə görə həmin əməkçilərin cəza
alıb-almadığını və bu cəzalandırma tədbirinə işləmək
öhdəliyinin daxil olub-olmadığını müəyyən edin.

· Şirkətin sənədlərinə nizam-intizam tədbirləri və sanksiyaları
baxımından (məsələn, şirkətin siyasəti və prosedurları;
əməkçilərə verilmiş yazılı xəbərdarlıqlar və ya töhmət) nəzər
yetirin ki, əməkçilərin intizama çəkilməsi bir vasitə olaraq bu
şirkət tərəfindən onların boynuna işləməyi qoymaq üçün istifadə
olunub-olunmadığını müəyyən edəsiniz.

· İdarə heyəti ilə nizam-intizam məsələlərinə toxunan şirkət
siyasəti barədə (xüsusilə də, idarə heyətinin tətil tədbirinə qarşı
cavab tədbirləri haqqında) söhbət aparın. Eləcə də nəzarətedici
heyət ilə söhbət etməyə çalışın ki, əməkçiləri intizama çəkmək
üçün istifadə olunan tədbirlərin nəticəsində onların işləmək
öhdəliyi altına düşüb-düşmədiyini müəyyən edəsiniz.

– İcbari şəkildə təyin olunan əlavə iş saatları

S13 Əməkçilər cəzalandırılma hədə-qorxusu altında olaraq
milli qanunvericilik və ya (uyğun olarsa) kollektiv
razılıqda icazə verilmiş saat limitindən artıq işləməyə
məcbur ediliblərmi?

· Əməkçinin ağır vəziyyətdə olduğundan istifadə edərək
işəgötürənin onu istismar etməsinə və hədə-qorxu gələrək
əməkçidən normal iş saatlarından əlavə olaraq iş və ya xidmət
tələb etməsinə (misal üçün, işdən qovma ilə hədə-qorxu
gəlmək və ya iqtisadi sanksiya) hər hansı bir sübut varmı?

@
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· Qanunvericiliklə təyin olunmuş minimal əmək haqqını
qazanmaq məqsədilə əməkçilər qanun və ya kollektiv razılıqla
icazə verilmiş iş saatlarından artıq işləməyə məcbur ediliblərmi?

Əlavə iş saatlarına bağlı olan sui-istifadə xüsuslu iş şərtləri
avtomatik olaraq məcburi əmək vəziyyəti demək deyil. Lakin
cəzalandırılma hədə-qorxusu altında işçilərdən qanun və kollektiv
razılıqda (belə razılıq varsa) icazə verilmiş iş saatlarından artıq
işləmək tələb olunduğu halda, bu şərtlər məcburi əmək vəziyyətinə
gətirə bilərlər.

Misal üçün, bəzi hallarda, işdən qovulma qorxusu əməkçiləri
milli qanunvericiliklə icazə verilmiş əlavə iş saatlarından da
artıq işləməyə vadar edir. Digər hallarda isə, maaşın
məhsuldarlıq əsasında hesablandığı yerlərdə, əməkçilərin
üzərinə yalnız minimal əmək haqqını qazana bilmələri üçün
normal iş saatlarından əlavə işləmək öhdəliyi qoyula bilər.
Bu cür vəziyyətdə olan əməkçilər nəzəri baxımdan normal iş
saatlarından əlavə işləməkdən imtina etmək iqtidarında ola
bilərlər. Lakin, vəziyyətləri ağır olduğu halda, təcrübədə bu o
demək ola bilər ki, onların başqa seçimi yoxdur və iş
yerlərində qalmaları və ya minimal əmək haqqını qazana
bilmələri (ya da hər ikisini etmək) üçün onlar işləməli
olacaqlar. Belə bir halda, əgər əməkçinin ağır vəziyyətindən
istifadə edərək cəzalandırma, işdən qovulma və ya minimal
əmək haqqı səviyyəsindən aşağı maaş ödəniləcəyi hədə-
qorxusu altında onun boynuna iş qoyulursa, onda burada
söhbət artıq yalnız məşğulluğun zəif şəraitindən deyil,
amma məcburi, yaxud icbari əməkdən gedir.

· Əməkçilərlə, qanunla təyin olunmuş gündəlik, həftəlik və aylıq
əlavə iş saatlarından əlavə olaraq işləməyə məcbur edilib-
edilmədikləri barədə söhbət edin. İmkan varsa, məşğulluq
müqavilələrindəki iş saatları və əlavə iş saatlarına aid
maddələrlə tanış olun və onları əməkçilərlə müzakirə edin.

i
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· İşçiləri işləməyə məcbur etmək üçün hədə-qorxudan (misal
üçün, işdən qovulma hədə-qorxusu) istifadə olub-olmadığını
nəzərdən keçirin.

· Qanunla təyin olunmuş maksimum əlavə iş saatından artıq
işləməyə imtina etdiyinə görə əməkçilərdən kim isə hər hansı
bir növ cəza alıb-almadığını araşdırın.

· Gündəlik iş saatları cədvəlinin nümunəsini yoxlayın və onu
məhsuldarlıq jurnalındakı qeydlərlə tutuşdurun ki, işçilərin iş
saatlarından kənar əlavə iş saatları işləyib-işləmədiyini
müəyyən edəsiniz.

· Menecerlərlə əlavə iş saatlarından istifadə qaydası barədə
(xüsusilə də istehsal tapşırıqlarının vaxtında bitirilməsi
baxımından) söhbət aparın. Əlavə iş saatlarından istifadəyə aid
menecerlərin qanun müddəalarını bilib-bilmədiyinə nəzər
yetirin.

· Şirkətin əlavə iş saatlarına dair siyasətini yoxlayın.

· Əməkçilərin iş saatları vərəqlərini yoxlayın ki, oraya onların
təmsil etdiyi bölməyə əməkçilərin (eləcə də, fərqli növ
müqavilələr əsasında işləyənlərin) fərqli kateqoriyaları daxil
olduğuna əmin olasınız.

· Əməkçilərin iş saatlarından kənar əlavə iş saatları işləyib-
işləmədiyini müəyyən etməyiniz üçün iş yerinə iş saatlarından
sonra baş çəkməyi planlaşdırın.

– Əməkçilərin hərəkət etmə azadlığı

S14 Əməkçilərin fiziki mənada iş yerlərində və ya iş saatları
bitəndən sonra işəgötürənin fəaliyyət göstərdiyi
iqamətgahlarda hərəkət etmə baxımından
məhdudlaşdırılmasına sübut varmı?

· Əməkçinin hərəkət etməsi azadlığını məhdudlaşdıran başqa
bir tədbirə sübut varmı?

@
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Əməkçilər nə iş saatlarında, nə də iş saatları bitəndən sonra
iş yerində hərəkət baxımından məhdudlaşdırılmamalı,
məhbus kimi saxlanılmamalı ya da hər hansı bir başqa yolla
azadlığından məhrum edilməməlidir. Əməkçilərin hərəkət
etmə azadlıqlarının qeyri-qanuni olaraq məhdudlaşdırılması
qadağan edilib. Lakin, iş yerinin nizam-intizam qaydalarına
bağlı olan şərtlərə əsasən iş saatlarında lazımi
məhdudiyyətlərin qoyulmasına icazə verilib.

· İşəgötürənin fəaliyyət göstərdiyi iqamətgahlar məsələsinə
toxunan şirkət siyasəti barədə menecer və kadrlar şöbəsinin
işçiləri ilə söhbət edin. Həmin siyasəti yoxlayın.

· Şirkətin təhlükəsizlik tədbirlərinə nəzər yetirin, xüsusilə də
mühafizə heyətinin rolu və məsuliyyəti baxımından. İş
yerində və ya kənarda əməkçilərin hərəkət etməsini
məhdudlaşdırmaq məqsədilə gözətçilərin qeyri-düzgün
qaydada istifadə olunub-olunmadığını araşdırın.

· Əməkçilərlə iş yerində və həm yataqxanada, həm də
yataqxana ətrafında hərəkət etmə azadlıqları ilə əlaqədar
olan şərtlər barədə söhbət aparın.

· Həm iş yerini, həm də işəgötürənin fəaliyyət göstərdiyi
iqamətgahları yoxlamaq üçün bu yerlərdə təftiş tədbirini
keçirməyi nəzərə alın.

– Bacarıqların inkişafı və peşə üzrə treninqə dair şərtlər

S15 İşəgötürən treninqlərin keçirilməsi üçün şərait yaratdığı
halda, bu treninqlər üçün xərclədiyi pulu işəgötürən geri
ala bilsin deyə treninqdən sonra əməkçilərdən müəyyən
olunmuş dövr ərzində işləmək tələb olunurmu?

· Həmin dövr bitmədən qabaq şirkətə treninq xərcini (tam və
ya qismən) ödəmədən əməkçilərin məşğulluqlarını başa
çatdırmaq hüququ varmı?
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İşçilərə təqdim olunmuş treninq imkanlarından onlar könüllü
olaraq istifadə etməlidirlər və bu cür imkanları təqdim edən
işəgötürənlər həmin treninqlərlə bağlı xərclərin ödənilməsi
üçün işçilərin boynuna son dərəcə ağır iş və ya xidmətin
görülməsini qoymamalıdırlar. Vacib prinsip burada
əməkçinin məşğulluğunu başa çatdırmaq azadlığıdır.
İşəgötürənlərə tövsiyə edilir ki, əməkçilərin qarşısına
“xərclər geri ödənməyənə qədər məşğulluğunu dayandıra
bilməzsən” şərtini qoymasınlar.

· Treninq xərcləri ilə bağlı pul tutmalarını təsdiqləmək üçün
əmək haqqının ödəniş qeydlərini yoxlayın.

· Məşğulluq müqavilələrində treninq imkanları və bununla
bağlı ödəniş qaydasını əks etdirən müddəaları nəzərdən
keçirin.

· Treninq imkanlarından faydalanmış əməkçiləri tapıb, onlarla
söhbət edin. Söhbət əsnasında bu imkanların və treninqdə
iştirakın hansı şərtlər altında təklif olunduğunu müəyyən
edin.

· İdarə heyəti ilə məşğulluğu başa çatdırmaq azadlığı ilə bağlı
məsələlər və treninq siyasəti barədə söhbət aparın.

İnsan alveri və Məcburi əmək

– Məşğulluq məqsədilə miqrasiya və Miqrant əməkçilərin işə
cəlb olunması

S16 Miqrant əməkçilərə rəftar ədalətlimi olunur və yerli
əməkçilərin faydalandığı iş şərtlərinə ən azı uyğun olan
iş şərtlərindən onlar da faydalanırlarmı?

S17 Məşğulluğa cəlb etməyə ya da məşğulluqda saxlamağa
məcbur etmək məqsədilə miqrant əməkçilərin və ya
onların ailə üzvlərinin “səlahiyyətli orqanlara ifşa
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ediləcəklər” hədə-qorxusu altında saxlandığına hər
hansı bir sübut varmı?

S18 İşə girmək üçün əməkçilərdən işəgötürənə və ya
vasitəçi tərəfə ödəniş haqqı tələb olunurmu?

· Məşğulluğa başlamadan öncə əməkçilərin depozit
qoymaqlarına sübut varmı

· Milli qanunvericilik əməkçilərdən işə cəlb olunma haqqı
almağa icazə verdiyi halda, əməkçilərin, onlara hədə-
qorxu gəlmədən və ya boynuna geri ödənişlə bağlı
cərimə qoyulmadan, istənilən vaxt məşğulluqlarını
dayandırmaq azadlıqları varmı?

S19 Öz şəxsi sənədləri (misal üçün, doğum haqqında
şəhadət, pasport, işləmək icazəsi, müvəqqəti/daimi
qeydiyyat vəsiqəsi, və ya şəxsiyyət vəsiqəsi) üzərində
nəzarət əməkçilərin əlindədirmi?

S20 Əməkçilərə mənsub şəxsiyyəti bildirən sənədlərin
işəgötürənlər tərəfindən saxlanılmasına və ya müsadirə
olunmasına hər hansı bir sübut varmı?

· Əməkçilər təhlükəsizlik tədbiri olaraq və ya digər səbəbə
görə şəxsi sənədlərini saxlamaq üçün işəgötürənə
müraciət etdiyi halda, istədikləri vaxt müraciət edib,
sənədlərini geri ala bilirlərmi?

S21 Əmək istismarı üçün məcbur etmə tədbirinin və insan
alveri ilə nəticələnə biləcək zorakı şərtlər və aldatma
təcrübəsinin qarşısını almaq məqsədilə müvafiq
tədbirlər görülübmü?

Miqrant əməkçilərin hüquqi statusundan asılı olmayaraq
onlarla ədalətli rəftar olunmalı və yerli əməkçilərin
faydalandığı iş şərtlərinə ən azı uyğun olan iş şərtlərindən
faydalanmalı və heç bir cəzalandırılma hədə-qorxu su
altında olmadan könüllü və azad şəkildə məşğulluğa daxil
olmaq, eləcə də məşğulluqlarını (milli qanunvericilik və ya
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kollektiv razılığa müvafiq olaraq qabaqcadan bildiriş
verməklə) dayandırmaq hüququna malik olmalıdırlar.
İşəgötürənlər əmək istismarı üçün məcbur etmə tədbirinin
və insan alveri ilə nəticələnə biləcək zorakı şərtlər və
aldatma təcrübəsinin qarşısını almaq məqsədilə müvafiq
tədbirlər görməlidirlər. Qeyri-qanuni statuslu miqrant
əməkçilər və onların ailə üzvlərinə dair heç vaxt elə bir rəftar
olmamalıdır ki, nəticədə əməkçilər ya məşğulluğu boynuna
götürüb onu məcburən icra etməli, ya da qeyri-qanuni
statuslarının səlahiyyətli orqanlara ifşa edilməsi ilə üzləşməli
olsunlar.

Əməkçinin şəxsiyyətini bildirən sənədlərin müsadirə
edilməsi və ya əlindən alınması təcrübəsi qadağan edilib.
Lakin, işçilərin xahişi ilə işəgötürənlər qeyd olunan
sənədlərin saxlanılması üçün etibarlı yer ayıra bilərlər və bu
halda, əməkçilər istədikləri vaxt müraciət edərkən
sənədlərini sərbəst şəkildə geri ala bilərlər. İşəgötürənlər,
eləcə də, əməkçilərə həmin sənədlərin surətini çıxarıb verə
bilərlər, həm də işçilərini özlərində hansı sənədlərin
saxlanmasını göstərən qəbz ilə təmin edə bilərlər.

· Miqrant əməkçilərin yerli əməkçilərin faydalandığı iş şərtləri ilə
müqayisə edilə biləcək iş şərtlərindən faydalanıb-
faydalanmadığına diqqət yetirin.

· Həm yerli, həm də miqrant əməkçilərdə əmək haqqı
səviyyəsinin eyni olmasına əmin olmaq üçün əmək haqlarının
qeydiyyatı kitabçasını yoxlamadan keçirin.

· Şirkət siyasətini və miqrant əməkçilərlə bağlanmış
müqavilələri yoxlayın, həmin sənədlərdə məşğulluğa daxil
olmaq və məşğulluğu başa çatdırmaq məsələlərinə dair
müddəalara nəzər qoyun.

· Miqrant əməkçilərlə onların işə necə cəlb olunduqları barədə
söhbət edin. Söhbət zamanı onlardan işə girmək üçün
işəgötürənə və ya vasitəçi tərəfə pul verməli olub-
olmadıqlarını, ya da depozit qoymalı olub-olmadıqlarını
soruşun. İşə cəlb olunma haqqını ödəmiş olduqları hallarda
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məşğulluqlarını dayandırmaq üçün bu əməkçilərin sərbəst
olub-olmadıqlarını araşdırın.

· Əməkçilər müdiriyyətə şəxsiyyətlərini bildirən sənədlərin
qorunub-saxlanması üçün müraciət etdikləri halda həmin
sənədlərin qorunduğu yeri yoxlayın. Əməkçilərlə onların
istədiyi vaxt sənədlərini geri götürə bilib-bilmədikləri barədə
söhbət aparın, eləcə də, menecer və ya kadr şöbəsinin
işçilərindən şirkətin siyasəti və prosedurları mövzusunda
müsahibə alın. Onlardan, əməkçilərin hansı şərtlər altında öz
sənədlərini geri ala biləcəklərini soruşun.

· Miqrant əməkçilərə qarşı qoyula biləcək zorakı şərtlər və
aldatma təcrübəsinin qarşısını almaq məqsədilə idarə heyəti
tərəfindən görülmüş hər hansı bir tədbir barədə müdiriyyətlə
söhbət edin.

· Müəyyən ölkələrdəki vəziyyətə əsaslanaraq, o ölkələrin yerli
əhalisi və qəbilə nümayəndələrinin, eləcə də ümumilikdə
miqrant əməkçilərin hüquqlarına xüsusi diqqət yetirilməli və ya
yetirilməməlidir məsələsinə nəzər qoyun. “Qorunub-
saxlanmaq” məqsədilə işəgötürən tərəfindən miqrant
əməkçilərin pasportu və ya digər müqavilə sənədləri əlindən
alınıb-alınmadığını qarşı tərəfdən soruşaraq yoxlayın.

– Özəl məşğulluq agentlikləri və Məşğulluq müqavilələri

S22 Özəl məşğulluq agentliklərlə əməkdaşlığı olan
işəgötürənlərin bu agentlikləri yoxlamaq və məcburi
əmək və insan alveri ilə bağlı zorakı əməllərin qarşısını
almaq üçün müvafiq tədbirlər görməsinə sübut varmı?

· İstifadə olunan agentliklər, yalnız dövlət qeydiyyatından
keçmiş və lisenziya almış agentliklərdirmi?

· İşəgötürən, məşğulluq agentliyi vasitəsilə müqavilə bağlamış
əməkçilərin bu agentliyə işə cəlb olunma xidmətinə görə
xidmət haqqı ödəmədiklərinə əminlik əldə edirmi?
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S23 Bütün əməkçilərə verilən yazılı müqavilələr onların
asanlıqla başa düşdükləri dildəmi yazılıb?

S24 Məşğulluq müqavilələrində əmək haqqı, iş saatları,
xitam vermək üçün etibarlı əsaslar və məcburi əməklə
bağlı digər məsələlərə dair əməkçilərin hüquq və
məsuliyyətləri aydın şəkildə öz əksini tapıbmı?

Əməkçilərdən işə cəlb olunma xidmətinə görə xərclər və
xidmət haqqı nə birbaşa, nə də dolayı yolla, nə tam
məbləğdə, nə də məbləğin bir qismi şəklində tələb
edilməməlidir, həmin xərclər əslində şirkət və ya işəgötürən
tərəfindən ödənməlidir. Əməkçiləri bilavasitə özəl məşğulluq
agentliklərindən işə qəbul edən müəssisələr əmin
olmalıdırlar ki, bu əməkçilər minimal əmək haqqı, iş saatları,
əlavə iş saatları və məcburi əmək hallarının qarşısını
almaqla əlaqəsi olan digər iş şərtləri ilə bağlı məsələlərdə
tələblərə cavab verən mühafizə ilə təmin olunublar.

İşəgötürənlər bütün əməkçilərin asanlıqla başa düşəcəkləri
dildə yazılmış və əmək haqqı, iş saatları, xitam vermək üçün
etibarlı əsaslar və məcburi əməyin qarşısı alınması ilə bağlı
digər məsələlərə aid bu əməkçilərin hüquq və
məsuliyyətlərini müəyyənləşdirən yazılı məşğulluq
müqavilələrini təmin etməlidirlər.

· Özəl məşğulluq agentlikləri tərəfindən işə cəlb olunmuş və
ya birbaşa işə götürülmüş əməkçilərlə söhbət edin. Miqrant
əməkçilərlə tanış olub onlarla söhbət aparın, xüsusilə də,
hansı şərtlər əsasında onların işə cəlb olunduqlarını
müzakirə edin.

· Miqrant əməkçilərin və özəl məşğulluq agentlikləri tərəfindən
işə cəlb olunmuş və ya birbaşa işə götürülmüş digər
əməkçilərin məşğulluq müqavilələrini yoxlayın.

· Bu agentliklər tərəfindən işə götürülmüş əməkçilərin,
xüsusilə də əmək haqlarının ödənişi, iş saatları, əlavə iş
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saatları və bu qəbildən olan digər məsələlərə aid məşğulluq
şərtlərini araşdırın.

· Əmək haqlardan qeyri-qanuni və ya izahı verilmədən pul
tutulmalarına sübut tapmaq üçün əmək haqqı blanklarını
yoxlayın.

· İşə cəlb olunma qaydasını müzakirə etmək üçün müqavilə
əsasında işləyən məşğulluq agentliklərin təmsilçiləri ilə
söhbət edin. Müvafiq şirkət siyasətini yoxlayın.

– Uşaq əməyinin ən pis formaları

S25  Uşaqların uşaq əməyinin ən pis formalarına (misal
üçün, borc asılılığı, məcburi və ya icbari əmək, köləlik,
ya da uşaq alveri) cəlb olunduğuna hər hansı bir sübut
varmı?

Borc asılılığı, digərin ağalığı altına düşmək, məcburi və ya
icbari əmək, köləlik, eləcə də köləliyə bənzər olan uşaq
alveri kimi təcrübənin bütün formalarına uşaqların cəlb
olunması qəti qadağandır. Uşaq əməyinin bu cür ən pis
formalarının qarşısını almaq və bunu aradan qaldırmaq
üçün işəgötürənlər təxirəsalınmaz və effektiv surətdə tədbir
görməli və əməkdaşlıq etdikləri özəl məşğulluq
agentliklərdən heç birinin həmin təcrübə ilə məşğul
olmadığına əmin olmalıdırlar.

· Effektiv yaş həddinin qiymətləndirilməsi texnikasından
istifadə edərək, eləcə də, iş yerində aparılmış təftiş
zamanı hər iki tərəflə danışıqlar (əməkçilərlə
müsahibələr, şirkət və əməkçilərə aid sənədləri
yoxlama, idarə heyəti ilə söhbət) əsasında toplanan
məlumata istinad edərək iş yerlərində uşaq əməyini
müəyyən etmək üçün müvafiq tədbir görün.

· Çarpaz sektorların əməkçilərini təmsil edənlərlə söhbət
edin. Onlarla iş şərtlərini, xüsusilə də işə cəlb olunma
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qaydasını müzakirə edin ki, uşaq əməyinin ən pis
formalarına uşaqların cəlb olunmasının qarşısını almaq
və aradan qaldırmaq məqsədilə təhlükəsizlik
tədbirlərinin mövcud olub-olmadığını müəyyən edəsiniz.
Həmin mövzunun həssas təbiətini nəzərdən qaçırmayın.
Valideyn olduqlarını zənn etdiyiniz əməkçilərlə söhbət
edin.

Uşaq əməyi və onun ən pis formaları məsələlərinə toxunan
siyasət barədə menecerlərlə söhbət aparın. Həmin siyasəti
əks etdirən sənədləri yoxlayın və şirkətin əməliyyatlarına və
eləcə də özəl məşğulluq agentlikləri tərəfindən uşaqların
cəlb olunmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan
xüsusi tədbirlər haqqında suallar verin. Uşaq əməyinin ən
pis formalarına cəlb olunmuş uşaqların dərhal oradan
çıxarılması və müdafiələrinin təmin edilməsi üçün görülən
tədbirləri də müzakirə edin.
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