
TRGOVINA Z LJUDMI

Zločin proti človeštvu!
V svetu je 40,3 milijona žrtev sodobnega 

suženjstva.
Med vsemi žrtvami je 10 milijonov otrok!



KAJ JE TRGOVINA Z 
LJUDMI?

= OBLIKA SODOBNEGA SUŽENJSTVA V 21. STOLETJU
Je organizirana kriminalna dejavnost, kjer trgovci z 
ljudmi služijo na račun izkoriščanja žensk, otrok in 
moških. 

ZAKAJ?

Zaradi pomembnega dejavnika – 
povpraševanja po tovrstnih storitvah. 

Zaradi zaslužka, ki temelji na 
izkoriščanju.

POJAVNE OBLIKE TRGOVINE Z LJUDMI

Prisilno 
beračenje

Prisilna 
prostitucija in 
druge oblike 

spolne zlorabe

Prisilno delo 
/delovno 

izkoriščanje

Služabništvo

Prisilne 
poroke

Trgovanje z 
organi, tkivi, 

krvjo

Pri vseh oblikah trgovine z ljudmi 
se kot žrtve pojavljajo tudi otroci. 

Žrtve je potrebno zaščititi, jim vrniti dostojanstvo in 
zagotoviti ponovno vključevanje v družbo 

s spremljanjem (reintegracija), sicer so v veliki 
nevarnosti, da se ponovno znajdejo 

v izkoriščevalskem odnosu.

KDO SO LAHKO ŽRTVE?

V trenutku ranljivosti lahko postane plen trgovcev 
vsak – ne glede na starost, raso, veroizpoved, spol, 
narodnost, izobrazbo, socialnoekonomski položaj …

Ujeti v izkoriščevalski odnos, se zelo težko rešijo sami.  



NAČINI NOVAČENJA

Skupni imenovalec žrtev je dejstvo, da so jih zvabili 
s prevaro, prisilo, goljufijo, lažnimi obljubami, npr. o 
dobrih delovnih pogojih in visokih plačah.
Načini novačenja so:

zavajajoči oglasi, ki ponujajo boljše plačilo in 
delovne pogoje kot v državi, v kateri živi 
potencialna žrtev;

lažne poslovne in druge 
ponudbe ljudi, ki jih 
žrtev pozna ali jim 
zaupa;

prodaja s strani družine ali skrbnikov, 
največkrat zaradi revščine in upanja, da bo 
otroku bolje drugje ali zaradi finančnih koristi.

“hud tip” (Loverboy) dekletu daje lažne 
občutke varnosti in ljubezenske naklonjenosti. 
Ko si pridobi njeno zaupanje, jo povabi v 
drugo mesto/državo, kjer ji obljublja novo, bolj 
srečno, življenje;

KDO SO LAHKO 
TRGOVCI Z LJUDMI?

Trgovci z ljudmi z manipulativnimi metodami zatirajo 
pravice žrtev. V želji po zaslužku, vplivu, statusu, moči 

in nadvladi žrtve izkoriščajo. Lahko so:

delodajalec

moški/
ženske

sorodniki/                  prijatelji

neznanec



IZKORIŠČEVALSKE 
METODE TRGOVCEV

Trgovci z ljudmi uporabljajo različne izkoriščevalske 
metode, da zagotovijo popoln nadzor nad žrtvijo, jo 
prisilijo k poslušnosti in onemogočijo njen pobeg.

Odpeljejo jih v državo, kjer ne poznajo jezika 
in kulture,
odvzamejo jim dokumente,

žrtve pogosto prisilijo v odvisnosti od drog in 
alkohola,

jih izolirajo,

jih psihično, fizično in spolno zlorabljajo,

omejujejo svobodo gibanja (ujetništvo),

imajo kontrolo nad dostopom do osnovnih 
življenjskih potrebščin,
žrtve izsiljujejo in obvladujejo z dolgovi, ki jih 
umetno ustvarjajo,

žrtve izčrpavajo z dolgim delovnim časom 
brez počitka (če ne dosegajo norme, jim 
odrekajo hrano oz. jih drugače kaznujejo),

grozijo prijateljem, družini.

Bodi pozoren/-na na naslednje:

NE VSTOPAJ v avtomobil znanca ali neznanca, 
če za to ne vedo starši ali prijatelji!

BODI PREVIDEN/-NA, če te nekdo vabi na 
neznan kraj z neznanimi ljudmi. Ponoči ne hodi 
sam/-a po neznanih in neobljudenih krajih.

NE SPREJMI pijače od neznanca (lokali, javne 
prireditve, družabni dogodki ...).

Preden sprejmeš delo, SE POZANIMAJ ali je 
ponudba verodostojna, pazi na pasti (npr. v 
oglasu piše, da izkušnje niso pogoj, podjetje 
nima spletne strani, obljubljajo visok zaslužek; 
varstvo otrok, manekenstvo, pomoč v 
gospodinjstvu ...). 
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KAKO SE ZAŠČITIŠ, DA NE 
POSTANEŠ ŽRTEV?!

Pri sklepanju prijateljstev bodi zadržan/-a.5



1 Bodi previden/-na
Ko sklepaš nova poznanstva preko interneta, 
bodi previden/-na. Saj veš, lažni profili?! Nikoli 
ne veš, kdo je na drugi strani zaslona!

Ne zaupaj privzetim nastavitvam
Prevzete nastavitve v brskalniku (settings) 
zagotavljajo upoštevanje minimalnih varnostnih 
in zakonskih določb. 
Preveri, ali to zadostuje tudi meri varnosti, ki jo 
želiš zase.

Dovoli si ‘umik’
Preprosto je! Če te nekdo nadleguje ali govori 
s teboj na način, ki ti ni všeč, se nikar NE 
OBOTAVLJAJ in ga izklopi ali blokiraj.

KAKO SE ZAŠČITIŠ NA INTERNETU?

Tudi na internetu lahko postaneš žrtev. 
Spoznaj devet osnovnih pravil kako 
zaščitiš sebe in prijatelje ter varno 
brskaš po spletu.
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Varuj svoje podatke
Podatke o tem, kje živiš, o šoli, krajih, kjer si, in 
o ljudeh, s katerimi se družiš, deli le z ljudmi, ki 
jih resnično poznaš (npr. samo s prijatelji), sicer 
so lahko zlorabljeni. 
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Spletna klepetalnica
V spletnih klepetalnicah VEDNO uporabljaj 
vzdevek, ki ne razkriva tvoje starosti, spola ali 
celo pravega imena. 
Preden začneš uporabljati spletno klepetalnico, 
se pozanimaj, kako sploh deluje. 
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Osebno srečanje z nekom, ki si ga 
spoznal/-a on-line
NI priporočljivo in je lahko tudi nevarno, saj 
nikoli ne veš, kdo ta oseba dejansko je. 
ČE pa se že odločiš za srečanje, PREVERI, če kdo 
od prijateljev to osebo pozna.
O nameravanem zmenku NUJNO seznani 
prijatelja/-ico ali odraslo osebo, ki ji zaupaš, in 
povej, kam greš, s kom ter kdaj prideš.
Srečanje naj poteka podnevi, na javnem mestu, 
kjer je veliko ljudi.
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Objavljanje slik
Objavljaj le tiste lastne fotografije, za katere ti je 
res vseeno, če jih vidi kdorkoli.
Ne pošiljaj svojih (pol)golih fotografij in ne 
kaži se pomanjkljivo oblečen/-a pred kamero 
neznanim ali znanim osebam, kajti lahko 
postaneš žrtev izsiljevanja in zahtev po novih 
razgaljenih slikah. 
Če se ti kaj takega zgodi, TAKOJ povej odrasli 
osebi, ki ji zaupaš. 
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Ostani na varnih spletnih mestih
Izogibaj se nezaščitenim in nepreverjenim 
spletnim mestom. Uporabljaj preverjen 
antivirusni program.

Povej nekomu! (Zaupaj se)
Če se ti zgodi nekaj neprijetnega ali 
nenavadnega, POVEJ staršem, prijateljem ali 
šolski svetovalni delavki. 
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Viri: https://www.love146.org.uk
        https://otroci.safe.si
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Slovenska karitas nudi pomoč žrtvam trgovine z 
ljudmi, izvaja preventivne aktivnosti, namešča žrtve 

v varno okolje, zagotavlja celostno oskrbo žrtev, 
izvaja izobraževanja in sodeluje z mednarodnimi 

organizacijami.

Če zaznaš nevarnost, se obrni po pomoč k 
staršem, učiteljem, drugi odrasli osebi, ki ji 

zaupaš ali pokliči 
TELEFON ZA POMOČ ŽRTVAM 

TRGOVINE Z LJUDMI
+386 (0)31 470 151

Policija: 113 • Anonimna številka policije: 080 12 00

Slovenska karitas
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 59 60 • E-pošta: info@karitas.si
 http://www.karitas.si/pomoc-zrtvam-trgovine-z-ljudmi
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POMOČ ŽRTVAM 
TRGOVINE Z LJUDMI



Svoboda in prostost je za vsakega 
človeka in človeštvo neprecenljiva!
Varujmo svojo prostost in ne koristimo 
storitev ali produktov, kjer bi lahko bila 
v ozadju trgovina z ljudmi!

BODI PREVIDEN/-NA, DA SE NE UJAMEŠ V 
MREŽE TRGOVCEV Z LJUDMI!


