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A Oceania é uma região geográfica e geopolítica composta por várias 

ilhas do Oceano Pacífico e tem 16 países. Entre os países de maior influencia 

na demanda de representações exigidas pela OIT, podemos destacar a 

Austrália e a Nova Zelândia como os principais países da Oceania. A força de 

trabalho na Austrália corresponde a 12,15 milhões, sendo que 4% estão na 

agricultura, 27,3% está no setor industrial e 68,8% está em serviços. Já na 

Nova Zelândia o número é bem menor do que na Austrália, aproximadamente 

2,4 milhões.  

A Austrália é o maior país da Oceania e obtém o maior PIB do 

continente, porem contém a maior exploração laboral. Isso acontece porque a 

Austrália é onde a prostituição foi regulamentada ou descriminalizada em 

quase todo o seu território. No entanto, a maioria das pesquisas disponíveis 

lida com tráfico de mulheres asiáticas para a indústria do sexo na Austrália. As 

mulheres são, principalmente, identificadas como provenientes da Tailândia, e, 

em menor medida, da Coreia do Sul e China. Algumas das mulheres da 

Tailândia relatam ter trabalhado na indústria do sexo antes e não foram 

enganadas quanto ao trabalho que as esperava na Austrália, mas o que 



caracteriza estes casos como tráfico é que algumas dessas mulheres são 

enviadas para trabalhar por dívidas até que eles possam pagá-las e acabam 

em situações de exploração semelhante à servidão por dívida ou trabalho 

forçado. 

Para tentar barrar o tráfico de pessoas e consequentemente a 

exploração laboral, há canais legais de migração para a indústria do sexo, o 

que reduz a necessidade de migrantes de depender de sindicatos do crime 

organizado ou traficantes. As mulheres migrantes que desejam trabalhar na 

indústria do sexo podem ter um visto de trabalho relevante ou visto de férias e 

trabalho, a fim de fazê-lo legalmente. 

Na região da Oceania não há grande desigualdade no que se diz 

respeito ao salário entre homens e mulheres. A Nova Zelândia possui grande 

igualdade salarial entre homens e mulheres, sendo o segundo país do mundo 

onde há mais igualdade entre os sexos, permanecendo atrás somente da 

Noruega. 

O governo australiano, através do Acordo de Greenfields, aprovado pela 

Fair Work Austrália (A Comissão Australiana para uma Remuneração Justa) 

em dezembro de 2009, procura garantir renumeração mais justa para 

empregados em seu país e no mundo determinando os termos para melhores 

condições de emprego para seus trabalhadores. Através da ajuda internacional 

para o desenvolvimento, a Austrália tem levado seu espírito de justiça e 

honestidade para a comunidade global. 

A Oceania é um continente em que os países dão maior importância à 

economia informal e a consideram indesejável. Por isso, muitas vezes, esses 

países criam políticas punitivas ou restritivas, especificamente dentro de 

empresas, para evitar esse tipo de trabalho. Na Oceania, 83% dos países têm 

tais políticas, na África, 78% na Ásia e 71% na América Latina e no Caribe, 

68% o fazem. 

 


