
KAJ JE

TRGOVINA Z

LJUDMI? 
Trgovina z ljudmi pomeni novačenje,

prevoz, premestitev, dajanje
zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi
izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile

ali drugimi oblikami prisile,
ugrabitvijo, goljufijo, prevaro,

zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali
dajanjem ali prejemanjem plačil ali

koristi.
 

PRIJAVITE ZLORABE 

pats@african-studies.org



Upamo, da vam bomo s to zloženko omogočili lažje prepoznavanje

situacij, ki potencialno vodijo v kakšno od oblik trgovine z ljudmi ali pa

v spolno nasilje in nasilje po spolu. Zavedati se morate, da žrtev

trgovine z ljudmi lahko postane kdorkoli.

Namen zloženke

izkoriščanje z namenom spolne zlorabe (npr. prisilna prostitucija), 
prisilno delo,
prisilno beračenje, 
siljenje v kazniva dejanja, 
služabništvo, 
prisilne poroke,
trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo idr.

 Najpogostejše oblike trgovine z l judmi so: 

Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje za namene prostitucije
ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, prisilno delo ali storitve,
suženjstvo ali podobna stanja, služabništvo ali odstranitev
organov.
Pomembno je, da veste, da morebitnega soglasja žrtve trgovine
z ljudmi, če je bila uporabljena sila, zavajanje ali zloraba
pooblastil ipd. ni mogoče upoštevati kot opravičila. To pomeni,
da ste žrtev in upravičeni do pomoči, tudi če ste, zaradi prisile,
guljufije ali laži pristali na izkoriščanje.
Novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali
sprejemanje otrok (otrok je vsaka oseba mlajša od 18 let)
zaradi izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne
vključuje prisile, prevare, zavajanja, zlorabe pooblastil ipd.



Nekaj dejstev:

1.     Več kot 12 milijonov ljudi na svetu je žrtev trgovine z ljudmi. Večina med
njimi vsakodnevno doživlja različne oblike fizičnega in psihološkega mučenja in
zlorab. 
2.     Mednarodna organizacija dela (ILO) pa ocenjuje, da je bilo 2016 blizu 25
milijonov ljudi žrtev prisilnega dela. Prisilno delo je je vsako delo, ki ga mora
nekdo opravljati zaradi groženj ali druge oblike kaznovanja v primeru zavrnitve.
3.     Približno 75 do 80% trgovine z ljudmi je namenjeno izkorišanju za
prostitucijo in druge oblike spolnih zlorab.
4.     Približno 30000 žrtev trgovine za namene spolnega izkoriščanja na leto
umre zaradi zlorab in mučenja.
5.     V 46% primerov trgovine z ljudmi žrtve novačijo osebe, ki jih poznajo.
6.     Po ocenah je v Evropi v vsakem danem trenutku vsaj 140000 tisoč žrtev
trgovine z ljudmi ujetih v začarani krog nasilja, zlorab in poniževanja. Po istih
ocenah je vsako leto 70000 dodatnih žrtev.

Ste morda žrtev trgovine z ljudmi ali v nevarnosti, da to postanete?

- Ste si našli delo, pa ste plačani veliko manj od dogovorjenega ali pa sploh
ne?
- Si morate stanovanje deliti z mnogimi drugimi?
- Vam delodajalec noče izročiti identifikacijskih dokumentov, pogodb?
- Vam grozijo, če omenite, da boste prenehali delati?
- Imate občutek, da so sodelavci prestrašeni?
- Delo, ki ga opravljate, ni delo za katerega ste se dogovorili?
- Imate občutek, da določena dela opravljate le zaradi laži, pollaži,
izmikanja in zavajanja delodajalca?
- Vas silijo v opravljanje določenih del?
- Vas silijo ali predlagajo, da bi imeli spolne stike z neznanimi osebami?
- Vas silijo ali predlagajo, da bi imeli spolne odnose za denar ali stvari, ki jih
cenite in bi jih radi imeli?
- Vas silijo ali predlagajo, da začnete z nezakonitimi aktivnostmi – npr.
krajami, tihotapljenjem ljudi ali blaga.
- Vas silijo ali predlagajo, da začnete beračiti.
- Vas silijo v poroko z neznano osebo?

Če ste na vsaj eno od vprašanj odgovorili pozitivno, bi bilo morda dobro, da
se pogovorite z osebami, ki vam lahko ponudijo pomoč.



Kje in kako do pomoči v Sloveniji

Urad za  oskrbo in integracijo
migrantov - Azilni dom Ljubljana.
Pomoč lahko dobito z ustnim ali
pisnim obvestilom osebja; ali na
telefonski številki 01 200 84 00

Inštitut za afriške študije
Strokovne nasvete in pomoč lahko
dobite, če med delavniki od 9:00 in
16:00 pokličete na številko 
01 330 74 74

Društvo Ključ
S svetovalko ali svetovalcem Društva
Ključ se lahko pogovorite preko
anonimne in brezplačne telefonske
številke 080 17 22, ob delavnikih med
9. in 13. uro.

Policija
Pomoč lahko poiščete tudi na
najbližji policijski postaji ali na
brezplačni telefonski številki 
080 12 00

Slovenska filantropija
Strokovne nasvete in pomoč lahko
dobite med delavniki od 8:00 do
16:00 na telefonski številki 
01 430 12 88.

Slovenska Karitas
Pomoč in svetovanje lahko dobite s
klicom na številko 031 470 151

Kje in kako do pomoči v drugih
državah Evropske unije

Nemčija
Na spletni strani KOK – Nemška mreža

NVO za boj proti trgovini z ljudmi,

http://www.kok-gegen-

menschenhandel.de/en/member-

organisations-counselling-centres.html,

so kontaktne informacije za 69

svetovalnih centrov v različnih delih

Nemčije.

Italija
 Nacionalna služba za boj proti trgovini

z ljudmi

+39 800 290 290

Švica
FIZ - svetovanje in podpora za

migrantke in žrtve trgovine z ljudmi 

Badenerstrasse 682 | 8048 Zürich

+41 044 436 90 00

contact@fiz-info.ch

Francija
Dispositif National Ac.Sé

+33 0 825 009 907

www.asce-alc.org

Avstrija
LEFÖ-IBF, 

1080 Vienna

+43.1.796 92 98

Švedska
Svetovanje in podpora za ženske

podvržene grožnjam in nasilju ter žrtve

trgovine z ljudmi

+46 020 50 50 50

Zloženka je nastale v sklopu projekta:
Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja
ali nasilja po spolu, finančno podprtega s strani
UOIM in AMIF.
Pogodbena številka: C1542-20-00055 

http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/en/member-organisations-counselling-centres.html

