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NAČINI
SAMOZAŠČITNEGA 
RAVNANJA
Neverjetna ugodna dela v tujini je vedno potrebno 
preveriti (neverjetno dobro plačano delo, oglase, ki 
ponujajo vstop v sam manekenski vrh, delo pod zelo 
ugodnimi pogoji,..)
Posebna previdnost je priporočljiva tudi pri t.i. 
»loverboy-jih«. Za začetna srečevanja je boljše 
izbirati javne kraje, povprašati o delu s katerim se 
ukvarja in od kod mu takšno bogastvo…
Pri potovanjih je pomembno, da svojo odločitev 
povemo nekomu, ki mu zaupamo. Pri sebi je 
priporočljivo vedno imeti svoje osebne dokumente in 
fotokopije, ki jih lahko v primeru kraje pokažete 
uradni osebi. 
Posebna previdnost je potrebna pri uporabi spletnih 
klepetalnic in srečanju z osebami, ki jih srečate na 
internetu. Tovrstna srečanja niso priporočljiva, v 
kolikor se vseeno odločite za srečanje, je dobro 
upoštevati nekaj varnostnih ukrepov (srečanje na 
javnem mestu, podnevi, predhodno se je potrebno 
pozanimati o tej osebi in pridobiti informacije o njej 

ALI STE VEDELI?
V svetu je preko 
2,4 milijona 
ljudi žrtev 
trgovine z ljudmi, 
od tega je po 
ocenah približno 
polovica otrok. 

Letni profit kriminalne 
dejavnosti trgovine z 
ljudmi znaša okoli 32 milijard dolarjev.
Cene ledvic znašajo od 3.500 EUR v Indiji do 
preko 70.000 v Turčiji. 
Cene pljuč so od 
100.000 na Kitajskem 
do 200.000 v Južni Afriki 
in Koreji. 

Cene jeter znašajo od 
20.000 dolarjev v Egiptu 
do 200.000 v Južni Afriki. 

Okrog 80.000 Američanov 
trenutno čaka na ledvico.
Če potrebujete ledvico, morate 
zanjo v Sloveniji čakati tudi tri leta.

KONTAKT
Pravni center za varstvo človekovih pravic, Piran
tel: 031 772 737, 
e-naslov: info@pravni-center.si,
www.pravni-center.si
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TRGOVINA
Z LJUDMI
Trgovina z ljudmi je vsaka oblika novačenja, prodaje 
ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin z 
namenom izkoriščanja v obliki prostitucije, prisilne-
ga dela, suženjstva in tudi prenosa organov za 
dobiček. Temelji na plačilu ali drugem nadomestilu 
ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, 
goljufiji, tako, da se doseže soglasje ali nadzor nad 
žrtvijo. 

Pojavne oblike trgovine z ljudmi:       

PRISILNO DELO IN SUŽENJSTVO 
- temelji na izjemno slabih delovnih pogojih in 
razmerah, ki komaj omogočajo preživetje (prisilno 
delo otrok, odraslih kot hišnih pomočnic in 
pomočnikov, dela na poljih, plantažah, v rudnikih 
itd.). Prisotno je nasilje in strog nadzor. Žrtve so 
zaradi slabega socialnega položaja, strahu in sramu 
pogosto prisiljene v sprejetje takih pogojev. 

PRISILNA PROSTITUCIJA 
– prodajanje telesa za spolni užitek proti lastni volji.

TRGOVANJE Z ORGANI, TKIVOM IN 
KRVJO 
- kupovanje in prodaja organov na črnem trgu.

PROCES TRGOVINE Z 
LJUDMI
Proces trgovine z ljudmi je večfazen, pri čemer različne 
faze niso striktno ločene med seboj, ampak se lahko 
prepletajo in povezujejo.

1. FAZA – PRIDOBIVANJE ŽRTEV
Trgovci skušajo pridobiti nadzor nad žrtvami, tako da 
jih na različne načine zvabijo (obljubljajo priložnost za 
boljše življenje, donosne službe v tujini, dvig iz revščine 
ipd.). Izkoriščajo dobro poznane značilnosti žrtev, kot 
so slabo ekonomsko stanje, neizobraženost, mladost, in 
naivnost ipd. s tem izkoristijo ranljivost žrtve. 

Trgovci uporabljajo različne načine 
novačenja z ljudmi:
- navezujejo stike z lastniki različnih agencij (manek-
enskih, poročnih, plesnih agencij,  
 agencij za fotomodele ipd.),
-  najemajo zapeljevalce deklet in žensk (t.i. loverboyji), 
-  najemajo ugrabitelje deklet, dečkov, žensk in otrok, 
tihotapce ljudi,
-  najemajo prevoznike, ponudnike začasnih zatočišč, 
varuhe, posrednike med trgovci in  
najemniki ali kupci prisilnih prostitutk ter zavrženih, 
odkupljenih ali ugrabljenih otrok. 
- podkupujejo državne uradnike (policiste, carinike, 
administratorje lokalnih in državnih organov)- korupcija

Feminizacija trgovcev z ljudmi 
- kriminalne skupine vedno pogosteje vključujejo 
trgovke z ljudmi, ki imajo odločilno vlogo pri novačen-
ju, saj jim potencialne žrtve prej zaupajo.

2. FAZA 
TRANSPORT ŽRTVE
Trgovci v tej fazi prevažajo žrtve 
v druge kraje ali države, 
kjer jih bodo prodajali in 
izkoriščali. Žrtve prevažajo 
ali prostovoljno, če uspejo 
pridobiti njihovo zaupanje 
(z laganjem, obljubami 
da bodo uspele, veliko 
zaslužile) ali jih v to 
prisilijo.

3. FAZA – IZROČITEV OZ. 
TRŽENJE ŽRTVE
Trgovci z ljudmi pogosto navežejo 
stike s strankami, ki želijo kupiti 
žrtve, bodisi za namene 
prostitucije, prisilnega dela, 
prodaje organov ipd. Pri tem 
uporabljajo internet, 
zaposlitvene, potovalne, 
ženitvene agencije in oglase 
v časopisu.

4. FAZA – IZKORIŠČANJE
Trgovci z ljudmi imajo popoln nadzor 
nad žrtvami, ki so v ranljivem položaju, 
ne poznajo svojih pravic, čutijo sram, strah ipd. 
Trgovci uporabljajo različne vrste nasilja 
nad žrtvami (fizično in psihično nasilje 
– poniževanje, sramotenje, spravljanje 
v podrejen položaj, grožnje, da jim 
ne bodo vrnili dokumentov, da bodo 
ubili njih in njihove družine), omejujejo 
jim gibanje, jemljejo ves zaslužek ipd.


