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Opustili ste domov a odišli do zahraničia, aby ste si zarobili na
živobytie. Stane sa vám, že stretnete niekoho, kto je ochotný
vám "pomôcť". Povedia, že by vám vybavili vízum a cestovné
doklady. Zadarmo. Poznajú niekoho, kto vás vezme cez
hranice, niekto iný vás bude čakať na druhej strane. Povedia
vám, aby ste mlčali, ak sa na hraničnom priechode niečo
pokazí alebo ak vás polícia zastaví. Samozrejme budete musieť
niekde spať. Kde? Neviete to. Hovoria, že budete pracovať pre
ich priateľov a budete slušne platený. Je to práca v bare? V
masážnom salóne? V byte alebo v dielni? Na stavenisku? Na
farme? Alebo na ulici, kde budete musieť žobrať alebo hrať na
hudobný nástroj? Aj keď nerozumiete jazyku, nie je to vraj
žiadny problém; naučíte sa ho rýchlo. Dokonca vás možno
predstavia vášmu budúcemu manželovi alebo manželke.
Chystáte sa do Slovinska?
AKO VIETE, ČI IM MÔŽETE DÔVEROVAŤ?
MAJÚ VEĽA PEŇAZÍ, ZNÁMYCH A DOBRÉ AUTO? ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ
TIE PENIAZE? KTO SÚ ICH ZNÁMI?
DOVOLIA VÁM MAŤ DOKUMENTY PRI SEBE?
MÔŽETE POUŽÍVAŤ TELEFÓN ALEBO SI MUSÍTE ZAKAŽDÝM PÝTAŤ
DOLOVENIE?
IDE VŠETKO TAK AKO BOLO DOHODNUTÉ?
VIETE, KTO BUDE VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ A KOĽKO BUDETE ZARÁBAŤ?
MÁTE PRACOVNÚ ZMLUVU?
MÁTE NÁROK NA DOVOLENKU, PN-KU, PRÁCA JE MAXIMÁLNE 8 HODÍN
DENNE?
MÁTE PRÁVO SI VYBRAŤ A PRÁVO POVEDAŤ ‘NIE’?
MÔŽETE ZMENIŤ NÁZOR A HNEĎ ODÍSŤ.

ŽIADAJTE ODPOVEDE NA TIETO OTÁZKY PREDTÝM AKO
VYCESTUJETE!

Obchodovanie s ľuďmi je nezákonné a znamená, že
sa s ľuďmi zaobchádza ako s vecami. V Slovinsku je
obchodovanie s ľuďmi závažný trestný čin.
Formy vykorisťovania: nútená prostitúcia a iné
formy sexuálneho zneužívania, nútená práca,
otroctvo, nevoľníctvo, žobranie, nútená kriminalita,
nútené sobáše či iné partnerské zväzky a
obchodovanie s orgánmi, tkanivom a krvou.
Obchodníci využívajú fyzické, psychologické,
ekonomické a sexuálne násilie. Prostredníctvom
podvodu a emočnej manipulácie využijú vašu
zraniteľnosť, keď potrebujete pomoc alebo vám
prisľúbia takú výplatu a výhody, až sa necháte
vykorisťovať.

AK SA OCITNETE V TEJTO SITUÁCII, NEOBVIŇUJTE SA!
MAJTE ODVAHU VYHĽADAŤ POMOC!

_________________________________________________________________

AKO SA CHRÁNIŤ
CESTOVANIE: Povedzte aspoň jednej osobe kedy, kde a s kým
cestujete. Majte svoj telefón so sebou a nezabudnite si uložiť
dôležité telefónne čísla: veľvyslanectvo svojej domovskej
krajiny, políciu a pomáhajúce organizácie. Ešte lepšie, ak si tieto
čísla zapamätáte. Nedávajte svoje cestovné doklady nikomu.
Okrem toho majte niekoľko fotokópií dôležitých dokumentov
uložené na rôznych miestach alebo odevoch.
PRÁCA V ZAHRANIČÍ: Buďte opatrní, čo sa týka zdroja informácií
o potenciálnych pracovných miestach v zahraničí. Nájdite
podrobnosti o zamestnávateľovi a preverte si informácie na
internete. Pred začatím akejkoľvek práce sa dohodnite na
pracovných podmienkach a žiadajte zmluvu, ktorú by mal
skontrolovať odborník - môžete kontaktovať združenie Ključ.
SOCIÁLNE MÉDIÁ: Nezabudnite, že sociálne médiá umožňujú
anonymnú komunikáciu a že niektorí ľudia, na ktorých na
sociálnych médiách natrafíte, nehovoria pravdu. Ak si
dohodnete s niekým osobné stretnutie, buďte veľmi opatrní.
KEĎ SA ZAĽÚBITE: V Slovinsku a na celom svete, majú niektorí
muži v zločineckých sieťach kľúčovú rolu, pretože ako tzv. lover
boys zvádzajú ženy a dievčatá, len aby ich neskôr odovzdali
obchodníkom s ľuďmi. Ak má človek veľa peňazí a kontaktov v
zahraničí, no nemá riadne zamestnanie, zamyslite sa nad tým.
Takýto muž je milý; môže kupovať žene darčeky, vziať ju na
výlety alebo na nákupy do zahraničia, až kým sa na ňho
emocionálne naviaže a úplne mu dôveruje. Je to potom výborná
príležitosť ako ju niekam vziať a predať.

POTREBUJETE POMOC?
Združenie Ključ je jediná nezisková
organizácia v Slovinsku, ktorá sa
špecializuje na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi. Ponúkame
bezplatnú konkrétnu pomoc obetiam
obchodovania, či už cudzincom, ktorí
boli nútení k sexuálnej alebo inej
forme zneužívania v Slovinsku, a
Slovinským občanom, ktorí sa stali
obeťami doma alebo v zahraničí.

FORMY POMOCI

telefonické poradenstvo,
osobné poradenstvo,
psycho-sociálna asistencia,
základné právne poradenstvo,
právne zastupovanie,
informácie,
pomoc uniknúť z ohrozujúcej situácie,
pomoc s privolaním polície,
pomoc s vybavením povolenia na pobyt
v Slovinskej republike
prevoz do bezpečného ubytovania,
zaradenie do (re)integračného
programu,
pomoc s návratom do krajiny pôvodu.
Zdruzenie Ključ – centrum pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi
P.P. 2722, 1110 Ljubljana, Slovinsko

Bezplatná linka pomoci: 080 17 22 (pracovné dni od 9:00 do
13:00)
E-mail: info@drustvo-kljuc.si
Website: www.drustvo-kljuc.si
FB: Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi
Instagram: drustvokljuc

