Εργάζεστε παρά τη θέλησή σας;

Τα σημάδια της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων συμπεριλαμβάνουν

Πολύτιμα υπάρχοντα,
συμπεριλαμβανομένων
διαβατηρίων και
αδειών εργασίας,
παρακρατούνται

Απειλές ή κακοποίηση
σάς εμποδίζουν να
φύγετε ή δεν λάβατε
την εργασία που σας
υποσχέθηκαν

Εάν ναι, μιλήστε
ανοιχτά.

Εάν υποστείτε ή πέσει στην
αντίληψή σας οποιαδήποτε
από αυτές τις καταστάσεις,
να το αναφέρετε

Πληρώσατε για
να αποκτήσετε τη
θέση εργασίας ή
εξαναγκάζεστε στην
εργασία μέσω χρεών ή
μειωμένων πληρωμών

Οι εργαζόμενοι είναι
κάτω από τη νόμιμη
ηλικία

1

Μιλήστε σε έναν συνάδελφο, προϊστάμενο ή
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των εργαζομένων

2

Επικοινωνήστε με την Walmart οποτεδήποτε, οπουδήποτε—
Email: ethics@wal-mart.com
Επισκεφθείτε το: walmartethics.com
Καλέστε το: 800-WM-ETHIC (963-8442) από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά

3

Επικοινωνήστε με τις κατάλληλες κρατικές αρχές

Εργάζεστε
περισσότερο
ή πληρώνεστε
λιγότερο από το
επιτρεπόμενο;

Τα σημάδια παράνομης αμοιβής και υπερβολικής εργασίας περιλαμβάνουν

Δεν κατανοείτε τους
όρους απασχόλησης ή
πληρωμής

Δεν έχετε διαλείμματα
ή άδειες ή εργάζεστε
περισσότερο από ό,τι
επιτρέπεται από τον νόμο

Εάν ναι, μιλήστε
ανοιχτά.

Εάν υποστείτε ή πέσει στην
αντίληψή σας οποιαδήποτε
από αυτές τις καταστάσεις,
να το αναφέρετε

Λαμβάνετε λιγότερα
από τους νόμιμους
μισθούς, παροχές ή
αμοιβές για υπερωρίες

Δεν πληρώνεστε
τακτικά
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Επικοινωνήστε με τις κατάλληλες κρατικές αρχές

Δέχεστε
εκφοβισμό ή
διακρίσεις;

Τα σημάδια των αθέμιτων εργασιακών πρακτικών περιλαμβάνουν

Ο εργοδότης σας λαμβάνει
αποφάσεις σχετικά με
την απασχόληση με βάση
παράγοντες άσχετους με
την εργασία

Εάν ναι, μιλήστε
ανοιχτά.

Εάν υποστείτε ή πέσει στην
αντίληψή σας οποιαδήποτε
από αυτές τις καταστάσεις,
να το αναφέρετε

Δεν σας επιτρέπεται να
ασκείτε τα δικαιώματά
σας να συναναστρέφεστε
ή να μη συναναστρέφεστε
με άλλους

Ο εργοδότης σας
προβαίνει σε παρενόχληση,
κακομεταχείριση ή
σωματική τιμωρία
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Επικοινωνήστε με τις κατάλληλες κρατικές αρχές

Αισθάνεστε έλλειψη
ασφάλειας όταν
εργάζεστε;

Τα σημάδια ενός μη ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας περιλαμβάνουν

Δεν σας παρέχονται
μέσα ατομικής
προστασίας

Οι έξοδοι, είσοδοι και
οδοί διαφυγής δεν
επισημαίνονται ή δεν είναι
διαθέσιμες για χρήση

Εάν ναι, μιλήστε
ανοιχτά.

Εάν υποστείτε ή πέσει στην
αντίληψή σας οποιαδήποτε
από αυτές τις καταστάσεις,
να το αναφέρετε

Το κτίριο, ο εξοπλισμός
και ο φωτισμός δεν
συντηρούνται

Σας ζητείται να
λειτουργείτε μηχανές
και να χειρίζεστε υλικά
χωρίς την κατάλληλη
εκπαίδευση
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Επικοινωνήστε με τις κατάλληλες κρατικές αρχές

Έχετε ποτέ υποστεί οποιοδήποτε από
τα ακόλουθα στον χώρο εργασίας σας;

Εργάζεστε περισσότερο ή πληρώνεστε
λιγότερο από το επιτρεπόμενο;

Εργάζεστε παρά τη θέλησή σας;

Δέχεστε εκφοβισμό ή διακρίσεις;

Εάν ναι, μιλήστε
ανοιχτά.

Εάν υποστείτε ή πέσει στην
αντίληψή σας οποιαδήποτε
από αυτές τις καταστάσεις,
να το αναφέρετε

Αισθάνεστε έλλειψη ασφάλειας
όταν εργάζεστε;
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Επικοινωνήστε με τις κατάλληλες κρατικές αρχές

