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KAJ JE TRGOVINA Z LJUDMI?

Trgovina z ljudmi je oblika sodobnega suženjstva 21. stoletja. Danes na tisoče ljudi 
živi v različnih oblikah modernega suženjskega razmerja. Le-to ima mnogo pojavnih 
oblik: od prisilne prostitucije, prisilnega beračenja, služabništva, prisilnega dela, 
trgovanja z organi, človeškimi tkivi ali s krvjo do prisilnih porok med mladoletnimi 
dekleti in fanti. Trgovina z ljudmi je organizirana kriminalna dejavnost, kjer trgovci 
z ljudmi služijo na račun izkoriščanja žensk, otrok in moških.

Žrtvam trgovine z ljudmi so kratene osnovne človekove pravice, pri čemer gre za
grob poseg v dostojanstvo posameznika. Vsakdo je vreden, da se z njim ravna
dostojno, da je svoboden in spoštovan ter da za svoje delo dobi pošteno plačilo.

KDO SO TRGOVCI Z LJUDMI?

Trgovci z ljudmi so najpogosteje skupine ljudi, ki so povezane v večje kriminalne
združbe. Njihov glavni namen je izkoriščanje ljudi za zaslužek. V svojo past lahko 
žrtve zvabijo z različnimi manipulacijami. Lahko ponudijo npr. delo, za katerega  ob-
ljubljajo dobre delovne pogoje in odličen zaslužek. Ponujajo lahko tudi nore, nove in 
zanimive možnosti ali žrtev navežejo nase na način, da z njo vzpostavijo navidezen 
in ljubeč odnos. Trgovci z ljudmi so lahko moški, ženske, družinski člani, intimni 
partnerji, znanci ali neznanci.
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KDO SO ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI?

Žrtve so lahko otroci, mladostniki, moški in ženske različnih starosti,
narodnosti, rase, verske pripadnosti in družbenega položaja.
Med žrtvami so lahko tako slovenski državljani kot tuji državljani. 
Osebe, ki postanejo žrtve trgovine z ljudmi, se soočajo z mnogo-
terimi stiskami in težavami, ki jim otežujejo pot iz začaranega kroga 
izkoriščanja. Njihovi izkoriščevalci jim lahko naložijo namišljen dolg, 
zasežejo osebne dokumente, denar ali jim odvzamejo svobodo gibanja.

Lahko se zgodi, da žrtve ne
poznajo jezika, kamor so bile

prepeljane ali skrite na silo,
pod prisilo ali pod pretvezo.

Izkoriščevalci jih lahko selijo iz 
mesta v mesto, iz države v državo. 
Pogosto ne smejo komunicirati z 
družino in s prijatelji, saj so ves 

čas pod nadzorom.

TRGOVINA Z LJUDMI 
SE DOGAJA TUDI
NA OBMOČJU SLOVENIJE.
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POSEBEJ RANLJIVO SKUPINO OSEB ZA PASTI TRGOVINE Z LJUDMI
PREDSTAVLJAJO OTROCI IN MLADOSTNIKI 

Trgovci z ljudmi iščejo svoje potencialne žrtve na različne načine. 
Z mladimi lahko navežejo stik preko spletnih klepetalnic, kjer se 
z lažnim profilom izdajajo za osebo njihovih let in mlade zapeljejo
do te mere, da se z njimi srečajo v živo.

• Prisilno delo/delovno izkoriščanje otrok in odraslih
• Služabništvo, suženjstvo
• Prisilno izvajanje kaznivih dejanj
• Izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe
• Trgovanje z organi, tkivi in krvjo
• Prisilne poroke
• Nelegalne posvojitve
• Prisilno beračenje
• Prisilna prostitucija

Žrtve so največkrat
ustrahovane, fizično 
in psihično trpinčene
ter nadzorovane.

Z LJUDMI SE TRGUJE IN SE JIH NATO IZKORIŠČA ZA RAZLIČNE NAMENE
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VZROKI ZA OBSTOJ TRGOVINE Z LJUDMI 
so različni, skupno vsem pa je ranljiv položaj, zaradi
katerega se lahko oseba hitreje ujame v past trgovine 
z ljudmi. Na ranljiv položaj lahko vpliva:

Pomanjkanje priložnosti in alternativ   
– slabe ekonomske in socialne razmere v revnejših državah 
ustvarjajo na ljudi pritiske, zaradi katerih odhajajo v tujino v 
želji po novih priložnostih, ki prinašajo materialne uspehe in 
dobrine.

Nasilje v domačem okolju  – nasilje v družini, še posebej 
nasilje nad ženskami, povečuje njihovo ranljivost, saj mnoge 
v želji po drugačnem življenju odpotujejo v tujino, kjer lahko 
pristanejo v začaranem krogu trgovcev z ljudmi.
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Povpraševanje po storitvah in izdelkih izkoriščanih oseb je 
žal eden ključnih razlogov za obstoj trgovanja s človeškimi 
bitji. Zmanjševanje povpraševanja je ključni korak v 
prizadevanjih reševanja žrtev iz primeža trgovine z ljudmi.

Odvisnost od drog in alkohola  – z osebami, ki so odvisne od 
drog in alkohola, trgovci z ljudmi lažje manipulirajo, saj imajo 
lahko te osebe zaradi posledic pitja alkohola in uživanja drog 
znižano zmožnost presoje in tako hitreje verjamejo različnim 
obljubam.

POVPRAŠEVANJE
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Naivnost in neozaveščenost  – posebno mladih, ki zaradi svoje 
neizkušenosti predstavljajo večjo dovzetnost za pasti trgovcev z 
ljudmi v smislu spletnih klepetov z neznanci, sumljivih ponudb 
za delo, študij ali ugodnih potovanj. 

Zaljubljenost   – trgovci z ljudmi se v veliki meri usmerjajo 
na dekleta in ženske. Eden izmed načinov, kako pristopajo do 
deklet, je ta, da dekle prične zapeljevati fant (loverboy), ki je 
del kriminalne združbe trgovcev z ljudmi. »Loverboyi« osva-
jajo mlada dekleta, ko se dekle zaljubi ter mu prične zaupati,  
»loverboy« to zaupanje zlorabi, tako da npr. dekle pod pretvezo 
povabi na izlet, kjer jo nato preda naprej v mrežo trgovcev z 
ljudmi.
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Politična nestabilnost in naravne nesreče  
– povzročajo nestabilne razmere, ki jih trgovci z ljudmi lahko 
uporabijo v svojo korist. Države po izrednih dogodkih, kot 
so vojne ali naravne nesreče, potrebujejo veliko časa, da se 
ponovno preoblikujejo v delujoč sistem. V takšnih razmerah 
hitro narašča organiziran kriminal, kar dela ljudi v teh državah   
                            bolj ranljive za trgovanje.

Pomanjkanje informacij
         – o ciljnih državah, v katere osebe potujejo
         z namenom iskanja dela ter neozaveščenost le-teh 
         o pasteh trgovine z ljudmi.
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Revščina  in obljuba po dobri službi ter stalnem dohodku je 
lahko zelo privlačna za nekoga, ki živi v pomanjkanju. Premiki 
v druga mesta ali države povečujejo ranljivost. Ljudje ob tem 
pogosto nimajo zadostne finančne podpore, da bi se zaščitili. 
Trgovci z ljudmi pa iščejo prav takšne ranljive skupine, da jih 
lahko tudi skozi različne preslepitve in goljufije zavedejo do te 
mere, da postanejo ujetniki različnih zlorab.
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Brezposelnost   – Za oglasi, ki ponujajo dobro delo v tujini, 
redno plačilo in dobre pogoje za življenje, se v resnici lahko 
izkaže, da se za mamljivimi ponudbami, ki vabijo s svojo 
privlačno zapisano vsebino, skriva kriminalna združba, ki se 
oglašuje kot neko podjetje, ki želi preko lažnega oglasa prido-
biti npr. dekleta in fante za namene spolnega izkoriščanja.

Ljudje v iskanju novih možnosti in želji po hitrih ter dobrih 
zaslužkih, ki jim bodo izboljšali življenjske pogoje, lahko 
zaradi neprevidnosti naletijo na trgovce z ljudmi, ki jim 
ponujajo lažno delo in stabilnost.
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◆   Osebnih podatkov ne posreduj na svetovni splet.
◆ Spletnim klepetalnicam in neznancem, ki preko njih   
     navežejo stik  s tabo, ne zaupaj slepo.
◆ Na potovanjih pazi na svoje osebne dokumente in jih  
     nikomur ne izročaj.
◆ Ko potuješ v tujino, povej svojim bližnjim, kam in s kom  
    potuješ, na pamet si zapomni številke svojih najbližjih oseb.  
  Shrani si številko policije, slovenskih veleposlaništev in  
   organizacij v tujini, ki pomagajo žrtvam kaznivih dejanj.
◆ Vedno preveri verodostojnost podatkov, ki so navedeni v  
    oglasih in ponudbah za delo, za katere se zanimaš in se imaš  
  namen s svojo prošnjo in življenjepisom tudi prijaviti.
◆ Različnim oglasom za delo ali drugim ponudbam, ki jih  
 zaslediš na socialnih omrežjih, ne zaupaj slepo.
◆ Kakršnih koli dokumentov nikoli ne podpisuj na slepo,
    vedno si vzemi čas in  vse podrobno preberi, tudi drobni 
    tisk.

Osebna svoboda je 
pravica vsakogar!

 Bodi previden!
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◆ Pred potovanjem v tujino si fotokopiraj svoje osebne 
  dokumente in jih ves čas potovanja hrani pri sebi na   
     različnih mestih.
◆ V primeru, da se dogovarjaš za srečanje v živo z 
     neznancem preko spleta, naj le-to poteka na javnem kraju, 
     kjer se giba veliko ljudi, staršem in prijateljem povej, kam   
     greš. S sabo pelji osebo, ki ji zaupaš.
◆ Dekleta, bodite pozorna na fante, ki zapeljujejo z 
  mikavnimi ponudbami. Lahko gre za »loverboya« iz    
     kriminalne združbe, ki išče mlada dekleta, da jih preda  
     naprej trgovcem z ljudmi.
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TRGOVINA Z LJUDMI JE PRIKRIT KRIMINAL;
žrtve se bojijo izpostaviti,

pogostokrat okolica ne prepozna znakov zlorabe.
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KAKO LAHKO PRIPOMOREŠ K PREPREČEVANJU
TRGOVINE Z LJUDMI?

Nauči se prepoznati kršenje človekovih pravic in načine, 
kako ob zaznanih kršitvah ukrepati.

                                                       ◆
V primeru, da postaneš žrtev trgovine z ljudmi ali veš, da je nekdo, 
ki ga poznaš, padel v past trgovcev, se nemudoma obrni na policijo 

in organizacijo, ki pomaga žrtvam trgovine z ljudmi.
                                                       ◆  

S premislekom in previdnostjo se ogibaj pasti trgovine z ljudmi.
                                                       ◆ 

Sprejemaj in spoštuj drugačnost.

Trgovci z ljudmi pridobijo svoje žrtve na način, 
da jih zavajajo, jim obljubljajo nemogoče, 
lažejo, jih preslepijo in ogoljufajo ali ugrabijo.
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IZID ZLOŽENKE SO OMOGOČILI:

Varuj in skrbi za svoje in sočlovekovo dostojanstvo.
Telefon za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi: 

(24-urna dosegljivost)
+386 (0)31 470 151

SLOVENSKA KARITAS 
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 300 59 60
Faks: 01 232 31 86
E-pošta: info@karitas.si
TRR.NLB 2010-0015556761
www.karitas.si

Vodja projekta: Mateja Švajger
Oblikovanje in ilustracija: Engels
Lektoriranje: Irena Voh
Tisk: Antus d.o.o.
V nakladi: 15.000 izvodov
Leto izdelave: 2017
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