Če zaznaš nevarnost, se obrni po pomoč:
staršem, učiteljem, drugi odrasli osebi, ki ji zaupaš, ali pokliči na

Pazi!

TELEFON ZA POMOČ ŽRTVAM TRGOVINE Z LJUDMI
+386 (0)31 470 151
Policija: 113 • Anonimna številka policije: 080 12 00

Trgovci z ljudmi
bodo storili vse,
da bi pritegnili
tvojo pozornost.

NE ZATISKAJ SI OČI!
UKREPAJ!

i tvoj glas
Bodi aktiven/-a,
Naj se sliš
informiraj se
o problematiki
eo
Informacij ljudmi
trgovine
z
trgovini telji
z ljudmi.
deli s prija .
in družino

JE IZKORIŠČANJE LJUDI Z UPORABO SILE, PREVARE ALI PRISILE.

T
Z LRGO
JU VIN
DM A
I

»To je enkratna prilo
Izkoristi jo, saj je m žnost zate.
več ne boš dobil/-a.ogoče nikoli
«
»Ničesar ne povej sv
oj
Saj je ne želiš vzne i družini.
mirjati, kajne?«
»Ne skrbi za stroške
bivanja. Jaz plačam prevoza in
pa mi boš vrnil/-a vse. Ko boš lahko,
denar.«

(angl. human trafficking)

!
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ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI
LAHKO POSTANE KDORKOLI.

Ženske, moški in otroci

KDO JE LAHKO TRGOVEC Z LJUDMI?

so lahko izkoriščani v različnih pojavnih oblikah
trgovine z ljudmi

Moški ali



Prisilna prostitucija in druge oblike spolnih zlorab

Sorodnik/



- ca

Prisilno delo in delovno izkoriščanje

N ez n a n e c



Prisilno izvajanje kaznivih dejanj


/-k a

Prijatelj/-

ica

c/-k a

Prisilno beračenje


Služabništvo


Trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo


Prisilne poroke

KAKŠNO JE RAVNANJE TRGOVCEV Z LJUDMI?
Potencialne žrtve iščejo tudi med mladimi, ki so ranljivejši
zaradi mladosti in pomanjkanja izkušenj.
 Pri navezovanju stikov uporabljajo Facebook in druga
družabna omrežja.
 Na družabnih omrežjih se lahko predstavljajo z lažnimi profili.




Četudi se zdi, da trgovine z ljudmi ne zaznavaš,
še ne pomeni, da ne obstaja.

BODI PREVIDEN/-A

Preden odpotuješ, si
shrani številke policije,
slovenskih veleposlaništev
in drugih organizacij v
tujini, ki ti lahko nudijo
pomoč.
Poskrbi za ustrezne
varnostne nastavitve
svojih družabnih profilov.
Svojih intimnih fotografij
ne objavljaj na spletu.

Nelegalne posvojitve


pred nevarnostmi in pastmi trgovine z ljudmi?
BODI POZOREN/-A

ženska

Delodajale

Kako se obvarovati

Ob prvem stiku se lahko pretvarjajo, da so prijazni
in prijateljsko naravnani.
 Zavajajo z obljubami po lepem življenju
z veliko denarja in drugimi dobrinami.
 Žrtve nadzorujejo ter jih izolirajo od družine in prijateljev.
 Žrtve izkoriščajo z uporabo fizičnega, psihičnega,
spolnega nasilja ali nalaganja finančnih dolgov.
 Žrtvam lahko odvzamejo osebne dokumente
in jim s tem omejujejo svobodo gibanja.


POZOR!
To so le nekatere izmed oblik trgovine z ljudmi.
Obstaja še mnogo načinov,
s katerimi trgovci z ljudmi bogatijo
na račun izkoriščanja žrtev.

Družabna omrežja uporabljaj s previdnostjo. Stikom
z neznanimi osebami, ki želijo komunicirati s tabo,
se izogibaj.
Na spletu ne objavljaj svojih osebnih podatkov;
imena, priimka, naslova bivanja, datuma rojstva,
številke bančne kartice ter davčne številke.

