ЗАМКИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
НЕ ВЕРУВАТЕ?
Проектот во изработка и дистрибуцијата на
информативен материјал го финансира
Министерството за внатрешни работи на
Република Словенија
Подготовка на содржини: Društvo Ključ - Центар
за борба против трговија со луѓе, СЛОВЕНИЈА

заминавте од дома за да заработите пари во странство.
"Случајно" сте запознале лице кое е подготвено да "ви
помогне". Тој ви кажува дека ќе ви среди виза и пасош.
Бесплатно! Тој познава човек кој ќе ве однесе преку границата
и тој што ќе ве чека на другата страна. Тој ви нареди да
молчите ако има компликации на границата или ако ве
застане полицијата. Веројатно ќе мора да спиете некаде. Каде,
не знаете? Тој вели дека ќе работите со неговиот пријател и
ќе бидете добро платени. Дали тој мисли на работа во
кафуле? Масажен салон? Стан или работилница? На
градилиштето? Фарма? Дали е тоа работа на улица каде што
ќе просите или играте на инструменти? Иако можеби не
разбирате словенечки, италијански, англиски, германски, тоа
не е проблем, бидејќи брзо ќе го научите јазикот. Можеби
дури ќе го запознаете иден сопруг или сопруга. Ќе заминете
ли во Словенија?
КАКО ЗНАЕТЕ ДАЛИ МОЖЕ ДА И/МУ ВЕРУВАТЕ?
ИМА МНОГУ ПАРИ, ПРИЈАТЕЛИ И ДОБРА КОЛА? ОД КАДЕ МУ СЕ
ПАРИТЕ, КОЈ СЕ НЕГОВИТЕ ПРИЈАТЕЛИ?
МОЖЕ ЛИ ДА ГИ ИМАТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЦЕЛО ВРЕМЕ СО ВАС?
МОЖЕ ЛИ ДА ЗБОРУВАТЕ НА ТЕЛЕФОН ИЛИ ТРЕБА ЦЕЛО ВРЕМЕ
ДА МОЛИТЕ ЗА ДОЗВОЛА?
ДАЛИ СЕ Е КАКО ШТО СЕ ДОГОВОРИВТЕ?
ГО ЗНАЕТЕ ЛИ РАБОТОДАВАЧОТ И КОЛКУ ЌЕ ЗАРАБОТИТЕ?
ШТО Е СО ДОГОВОР ЗА РАБОТАТА?
ИМАТЕ ЛИ ПРАВО НА ОДМОР, БОЛЕДИВАЊЕ, РАБОТЕЊЕ ДО 8
ЧАСОВИ НА ДЕНОТ?
ИМАТЕ ЛИ ПРАВО ДО ИЗБОРОТ ДА КАЖЕТЕ "НЕ"?
МОЖЕ ЛИ ДА СИ ПРЕДОМИСЛИТЕ И ДА СИ ОТИДЕТЕ?
ПРЕД ЗАМИНУВАЊЕ, ПОБАРАЈТЕ ГИ ОДГОВОРИТЕ НА ОВИЕ
ПРАШАЊА!

Трговија со луѓе значи нелегално располагање
со луѓе како да се предмети. Во Словенија
трговијата со луѓе е сериозен криминал.
Видови на експлоатација: експлоатација на
проституција или други форми на сексуална
злоупотреба, присилна работа, ропство,
питачење/просење, присилна принуда,
присилно склопување на бракови или
формирање на слична трговија со органи,
човечки ткива или крв.
Трговците се физички, психички, економски и
сексуално насилни. Тие користат измами,
емоционални измамувања, за да ја искористат
вашата ранлива позиција, затоа што вас ви
треба помош или ви нудат плаќање и
бенефиции за придобивање на ваша согласност
за експлоатација.

Ако сте затечени во таква ситуација, тоа не е
вашата одговорност!

СОБЕРЕТЕ ХРАБРОСТ И ПОБАРАЈТЕ ПОМОШ!
_________________________________________________________________

МЕРКИТЕ НА САМОЗАШТИТА ...
ПАТУВАЊЕ: Барем на некого кажете, кога, каде и со кого
патувате. Имајте мобилен телефон со вас за да ги зачувате
телефонските броеви на амбасадата на вашата земја,
полицијата и организациите кои обезбедуваат помош. Уште
побезбедно е да ги запамтите тие броеви. Не го давајте вашиот
пасошот на никого! Покрај тоа, многу е корисно да имате
неколку фотокопии од важни документи што ќе ги ставте во
различни делови од облеката.
РАБОТА ВО СТРАНСТВО: Многу е важно кој е вашиот извор на
информации за потенцијалното вработување во странство.
Дознајте за работодавачот и проверете дали има информации
на интернет. Пред да започнете со работа, секогаш треба да се
договрите за условите за работа и побарајте да го разгледате
договорот кај експерт - исто така можете да го контактирате
Društvo Ključ.
СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ: Имајте предвид дека некои од луѓето со
кои се соочувате на социјалните мрежи, поради анонимноста
што им ја овозможува овој тип на комуникација, исто така
може да пишуваат невистини. Во случај да се договарате за
директна средба со вашиот соговорник, бидете внимателни.
ВЉУБУВАЊЕ: Постојат машки што заведуваат (loverboy-i) во
светот и во Словенија, кои претставуваат клучни луѓе во
криминалната мрежа, бидејќи девојките и жените се заведени
за да бидат предадени на трговците со луѓе подоцна.
Размислете од каде има толку пари, познаници во странство,
дури и ако тој не оди на работа или работи само повремено.
Заведувачотсе однесува пријателски, тој купува подароци,
поканува на патувања и шопинг во странство, се додека
девојчето целосно му верува. Ова е одлична можност за него да
ја однесе насекаде и да го продаде.

БАРАТЕ ПОМОШ?
Društvo Ključ е единствената
специјализирана невладина
организација во Словенија која работи
на полето на борба против трговијата
со луѓе. На лицата кои имале искуство
со трговија со луѓе нудат конкретни
бесплатни видови на помош: на
странци кои се изложени на принудна
сексуална и друга експлоатација во
Словенија, како и словенечки граѓани
кои се жртви во самата земја или во
странство.

Видови на помош

телефонско советување,
лично советување,
психосоцијална помош,
основна правна помош,
застапување,
информурање,
помош во повлекување од заканувачка
ситуација,
помош при воспоставување контакти со
органите за спроведување на законот,
помош во добивање на дозволи за
престој во Република Словенија,
сместување во безбеден простор,
вклучување во програмата за
(ре)интеграција,
помош при организирање на враќањето
во земјата на потекло.
Društvo Ključ – центар за борба против трговија со луѓе
P.P. 2722, 1110 Ljubljana, Slovenija

Бесплатен број за советување: 080 17 22 (секој работен ден од
9.00 до 13.00)
Е-пошта: info@drustvo-kljuc.si
Интернет страна: www.drustvo-kljuc.si
FB: Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi
Instagram: drustvokljuc

