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Pozdravljeni! 

Čakati, da se pojavi tako imenovani loverboy, čigar namen je pridobiti naivno dekle in ga prodati za 

prostitucijo in potem gasiti požar v okolju, v katerem je dekle živelo, ali raje prej in konstantno 

opozarjati na sam pojav trgovanja z ljudmi, na oblike pridobivanja žrtev, na oblike izkoriščanja, na 

postopke, ki sledijo ob prijavi … 

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je v okviru projekta Da! življenju brez trgovine z 

ljudmi, ki ga sofinancirajo sredstva finančnega mehanizma EGP za 2009–2014, izdalo mladinski 

roman z naslovom Loverboy, avtorice Polone Kovač, ki se dotika problematike t. i. loverboyev, ki 

prežijo na mlade, predvsem na dekleta, ki jih zapeljejo in prodajo za namene prisilne prostitucije.  

Roman temelji na poglobljenem poznavanju trikov, ki se jih loverboyi poslužujejo in na mladim 

prijazen način prikaže posledice slepega zaupanja, laži in nezaupanja v lastne občutke.  

Približuje se poletje in z njim sproščenost, zaljubljenost in mladostniška razposajenost, ki v času, ko so 

starši v službi, šole pa ni, lahko pomenijo tudi to, da se mladostniki in mladostnice znajdejo v 

situacijah, ki jih lahko ogrozijo in iz katerih si sami morda ne bodo znali pomagati. 

Trgovanje z ljudmi je pereč problem, ki se dogaja tudi v Sloveniji in ki ga lahko preprečimo, predvsem 

na način osveščanja in krepitve ranljivih skupin, kamor zaradi svoje mladosti in mladostniške 

naivnosti spadajo tudi mladi. Roman bo podarjen vsem slovenskim osnovnim in srednjim  šolam ter 

javnim knjižnicam, tako da bo na voljo vsem, ki ga bodo želeli prebrati.  

V torek, 24. 6. 2014, vas ob 11.00 vabimo v Atrij ZRC SAZU na javno predstavitev romana. Na 

vprašanje, kako pomembna je preventiva s področja trgovanja z ljudmi v slovenskih šolah in 

prepoznavanje problema v širši laični javnosti bodo ob predstavitvi govorili avtorica romana 

Polona Kovač, predstavnik Generalne policijske uprave in predstavnik Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport.  

 

 
Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.  
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