נימוקי הוועדה הציבורית להענקת עיטור ממלכתי בנושא המאבק בסחר
בבני אדם

לקו לעובד
קו לעובד עומד בחזית המאבק בסחר בבני אדם למטרות עבדות ועבודת כפייה .פעולתו משתרעת
על כל מישורי המאבק :מניעת הסחר בבני אדם ,אכיפת העבירות הפליליות וההגנה על קורבנות
העבירה.
במישור המניעה ,קו לעובד נלחם נגד תשתיות המעודדות סחר בבני אדם ועבירות דומות ,ובכללם
הסדר הכבילה .כמו כן ,הוא נאבק למען אכיפת חוקים המקשים על סוחרי אדם ובכללם החקיקה
האוסרת על גביית דמי תיווך מעבר למותר .קו לעובד גם שם לו ליעד להביא לפיקוח על גיוס
עובדים זרים בחו"ל ,דבר העשוי לצמצם מקרים של ניצול חמור .מאבקים אלה נוהלו בבתי
המשפט ,בכנסת ובפורומים ציבוריים .כמו כן ,ארגון זה עמל להגביר את המודעות הציבורית
לתופעות חמורות אלה.
במישור האכיפה ,קו לעובד רכש מיומנות באיתור קורבנות סחר בבני אדם וחלק ניכר מהתיקים
הנחק רים על ידי המשטרה אותרו לראשונה על ידי ארגון זה .קו לעובד מלווה את התיקים
מראשיתם ועד סופם ומסייע לרשויות אכיפת החוק על ידי מומחיותו.
במישור ההגנה על קורבנות העבירות ,עובדי קו לעובד ומתנדביו מושיטים סיוע ,תמיכה והגנה
לקורבנות העבירה .הם פועלים ללא לאות ומתוך מסירות נפש מעבר למצופה ולמתחייב
מתפקידם .עומק המחוייבות שלהם מתבטא בכך שבתקופה לפני קום המקלט לקורבנות סחר
לעבדות ולעבודת כפייה ,עובדי הארגון ומתנדביו ,לא פעם הלינו בביתם קורבנות סחר שנותרו
ללא מחסה.
פעילות קו לעובד מתאפיינת בעין בוחנת שמשכילה לאתר בעיות כלליות ולהציע פתרונות
יצירתיים .הארגון ניחן בראייה משפטית בהירה וממוקדת ואינו מהסס להביע עמדות מיעוט
חדשניות ,שלפחות חלקן הופכות ברבות הימים להלכות מנחות .בנוסף לכך ,הארגון תרם באופן
מהותי לגיבוש חקיקה מנחה בתחום המאבק בסחר בבני אדם.
קו לעובד אינו נרתע מעימותים כשיש צורך בכך ,אך מוכן לשתף פעולה עם גופים ומוסדות
ציבוריים לשם קידום מטרות בונות.
ללא תרומתו של קו לעובד ,עולם המאבק בסחר בבני אדם לעבדות ולעבודת כפייה היה נראה
אחרת .באומץ וללא מורא עובדי הארגון ומתנדביו חוללו שינויים מרחיקי לכת המשרתים את
המאבק ותורמים לו.
על עובדיו ומתנדביו ניתן לומר "מנשרים קלו מאריות גברו".

