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NE VERJAMETE?
 

Projekt izdelave in distribucije informacijskega gradiva financira
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Vsebinska priprava: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z
ljudmi, SLOVENIJA

Odšli ste od doma, da bi v tujini zaslužili denar. »Naključno«

ste spoznali človeka, ki vam je pripravljen »pomagati«.

Povedal vam je, da bo uredil vizo in potni list. Brezplačno!

Pozna osebo, ki vas bo prepeljala čez mejo in tistega, ki vas

bo čakal na drugi strani. Naročil vam je, da morate molčati,

če se na meji kaj zaplete ali če vas slučajno ustavi policija.

Verjetno boste morali tudi nekje prespati. Kje, ne veste?

Pravi, da boste delali pri njegovem prijatelju in da boste

pošteno plačani. Ali misli delo v lokalu? Masažnem salonu?

Stanovanju ali delavnici? Na gradbišču? Kmetiji? Je to delo na

ulici, kjer boste beračili ali igrali na inštrument? Čeprav

morda ne razumete slovensko, italijansko, angleško, nemško,

to ni problem, saj se boste jezika hitro naučili. Morda vam

celo predstavi bodočega moža ali ženo. Greste v Slovenijo?

KAKO VESTE, DA MU/JI LAHKO ZAUPATE? 
IMA VELIKO DENARJA, PRIJATELJEV IN DOBER AVTO? OD KJE DENAR, KDO
SO PRIJATELJI?
ALI IMATE LAHKO DOKUMENTE VES ČAS PRI SEBI? 
SE LAHKO POGOVARJATE PO TELEFONU ALI MORATE VEDNO PROSITI ZA
DOVOLJENJE?
ALI VSE POTEKA TAKO, KOT STE SE DOGOVORILI?
ŽE VESTE, KDO BO VAŠ DELODAJALEC IN KOLIKO BOSTE ZASLUŽILI? 
KAJ PA POGODBA O DELU?
IMATE PRAVICO DO DOPUSTA, BOLNIŠKEGA STALEŽA, DELATI NAJVEČ 8
UR NA DAN?
IMATE PRAVICO DO IZBIRE IN PRAVICO, DA REČETE »NE«? 
SI LAHKO TAKOJ PREMISLITE IN ODIDETE?

PRED ODHODOM ZAHTEVAJTE ODGOVORE NA TA
VPRAŠANJA!



Trgovina z ljudmi pomeni nezakonito razpolaganje
z ljudmi, kot da so stvari. V Sloveniji je trgovina z

ljudmi hudo kaznivo dejanje. 
 

Oblike izkoriščanja: izkoriščanje prostitucije ali
drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela,

suženjstva, služabništva, beračenja, storitve
kaznivih dejanj pod prisilo, prisilna sklenitev

zakonske zveze ali vzpostavitev podobne
skupnosti in trgovina z organi, človeškimi tkivi ali

krvjo. 
 

Trgovci so fizično, psihično ekonomsko in spolno
nasilni. Uporabljajo prevare, čustveno zavajanje,

izkoristijo vaš ranljiv položaj, ker potrebujete
pomoč ali pa vam ponudijo plačilo in ugodnosti za

pridobitev vaše privolitve v izkoriščanje. 

ČE STE SE ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI, TO NI VAŠA
ODGOVORNOST! 

ZBERITE POGUM IN POIŠČITE POMOČ!
__________________________________________________________________

POTOVANJE: Vsaj nekomu povejte, kdaj, kam in s kom potujete.
Pri sebi imejte mobilni telefon, v katerega shranite telefonske
številke veleposlaništva svoje države, policije in organizacij, ki
nudijo pomoč. Še varneje je, da si omenjene številke
zapomnite. Svojega potnega lista ne izročite nikomur! Poleg
tega je zelo koristno, da imate narejenih več fotokopij
pomembnih dokumentov, ki jih spravite v različne dele obleke. 
DELO V TUJINI: Zelo je pomembno, kdo je vaš vir informacij o
potencialni zaposlitvi v tujini. Pozanimajte se o delodajalcu in
preverite, ali obstajajo kakšne informacije na internetu. Pred
pričetkom dela se vedno dogovorite o pogojih dela in
zahtevajte sklenitev pogodbe, ki naj jo pregleda strokovnjak –
lahko pokličete tudi Društvo Ključ. 
SOCIALNA OMREŽJA: Vedite, da nekateri ljudje, ki jih srečujete
na socialnih omrežjih, zaradi anonimnosti, ki jo tovrstna
komunikacija omogoča, pišejo tudi neresnice. V primeru, da se
s sogovornikom dogovorite za neposredno srečanje, bodite zelo
previdni.
ZALJUBLJENOST: Po svetu in v Sloveniji obstajajo zapeljevalci
deklet (loverboy-i), ki v kriminalni mreži predstavljajo ključne
ljudi, saj zapeljujejo dekleta in ženske, da bi jih kasneje izročili
trgovcem z ljudmi. Premislite o tem, od kod moškemu toliko
denarja, poznanstev v tujini, pa čeprav morda ne hodi v službo
ali dela zgolj občasno. Zapeljevalec je prijazen, kupuje darila,
vabi na izlete in nakupe v tujini, vse dokler se dekle nanj
čustveno ne naveže in mu popolnoma zaupa. To je zanj odlična
priložnost, da jo odpelje kamorkoli in proda. 

SAMOZAŠČITNI UKREPI
 



OBLIKE POMOČI

 
POTREBUJETE POMOČ?

 
Društvo Ključ je edina specializirana
nevladna organizacija v Sloveniji, ki

deluje na področju boja proti trgovanju z
ljudmi. Osebam z izkušnjo trgovanja z
ljudmi nudimo konkretne brezplačne

oblike pomoči, tako tujkam/-cem, ki so v
Sloveniji izpostavljene/-i prisilnemu

spolnemu in drugemu izkoriščanju, kot
tudi slovenskim državljankam/-nom, ki

so žrtve v sami državi ali pa v tujini.

telefonsko svetovanje,
osebno svetovanje,
psihosocialna pomoč, 
osnovna pravna pomoč,
zagovorništvo,
informiranje,
pomoč pri umiku iz ogrožajoče situacije,
pomoč pri vzpostavljanju stikov z organi    
odkrivanja in pregona,
pomoč pri pridobivanju dovoljenj za
prebivanje v Republiki Sloveniji, 
nameščanje v varnem prostoru,
vključitev v program (re)integracija, 
pomoč pri organizaciji povratka v državo
izvora.

 Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi
P.P. 2722, 1110 Ljubljana, Slovenija 

Brezplačna svetovalna telefonska številka: 080 17 22 (vsak delavnik
od 9.00 do 13.00)

Mail: info@drustvo-kljuc.si
Spletna stran: www.drustvo-kljuc.si 

FB: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi
Instagram: drustvokljuc


