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Razlogi za študijo
 2015 – 2020: 10.500 žrtev trgovine z ljudmi (EU)





8.5% mladoletnikov
75% spolno in delovno izkoriščanje
od 10 žrtev: 5 odraslih žensk, 2 dekleti
vsaka tretja žrtev je otrok

 - visoko povpraševanje po spolnih storitvah, nizko plačani delavci, ki opravljajo fizična
dela, tajna narava TZL, grožnje, premalo prijav
 - odkrivanje in prepoznava sta in ostajata kritična in problematična
 - posebna tarča so ranljivi migranti na migracijskih poteh, zlasti MBS in prosilci za MZ
 - sprejemni centri so tarča trgovcev z ljudmi za namen novačenja
 - zgodnje odkrivanje in prepoznavanje je ključno

Podatki o žrtvah TzL v DČ EU; leto 2015 in leto 2020
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Starostni prikaz vseh žrtev TzL v letih 2015-2020
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Odkrivanje in prepoznavanje
Odkrivanje = postopek ugotavljanja morebitne TZL
Prepoznavanje = uradna potrditev domnevne žrtve
O in P se ne obravnava ločeno v vseh DČ.
Kako je z usposabljanjem organov za O?

Odkrivanje
-

prostovoljne prijave
kampanje ozaveščanja
uporaba kazalnikov
zbiranje podatkov organov pregona (opazovanje lokacij, preverjanje na
spletu, oglasi v medijih) in inšpektorata za delo
- preverjanje v azilnih postopkih
- posebni postopki (zakonite migracije, letaki za varuške, posebni postopki za
otroke, anonimna srečanja s policijo, posebni vprašalniki za MBS)
IZZIVI pri odkrivanju: pomanjkanje sredstev za usposabljanje in krepitev
zmogljivosti

Prepoznavanje
- policija
- javno tožilstvo
- drugi organi in organizacije
- posebni ukrepi (ciljna vprašanja, analiza govorice telesa, posebni
strokovnjaki, obdobje za razmislek najmanj 90 dni)
IZZIVI pri prepoznavanju: omejen zmogljivosti za prepoznavanje posebnih oblik
TZL (TZL na spletu), zaradi pomanjkanja sredstev, omejena usposabljanja, NI
splošne opredelitve prepoznavanja, standardnih meril, kazalnikov, prevelika teža
na presoji pristojnih organov, premajhna preglednost odločitev pristojnih
organov

Zaščitni mehanizmi – pravica do prebivanja
- v obdobju za razmislek (pogoji: sodelovanje z nacionalnimi organi, brez stikov s
storilcem kaznivega dejanja)
- po izteku obdobja za premislek:
a) v okviru preiskave ali kazenskega postopka
b) posebno nacionalno dovoljenje
- dostop do subsidiarne zaščite za žrtve, ki bi se ob vrnitvi v izvorno državo soočale
z resnim tveganjem resne škode
- nevračanje žrtev TZL

Zaščitni mehanizmi – dostop do pomoči in zaščite
•

Različni ukrepi namenjeni podpori in zaščiti žrtev pred ponovno viktimizacijo

•

Izvajanje v različnih okoliščinah: azilni postopek, zakonito priseljevanje, dublinski postopek
- Dejavnosti pomoči in podpore zajemajo: pravico do informiranja, prevajanja, tolmačenja,

svetovanja pravnega zastopanja, dostopa do zdravljenja, ustrezne nastanitve, materialne
podpore, psihološke pomoči ter odškodnine.
- Ukrepi zaščite so usmerjeni preprečevanju ponovne in sekundarne viktimizacije (programi
za zaščito prič) - individualna ocena

Informacije in svetovanje dve kategoriji
a) Razpoložljivi ukrepi podpore in pomoči
b) Informacije o tveganju sekundarne viktimizacije / zaščitni ukrepi
Prevajanje in tolmačenje
Izzivi zaradi pomanjkanja kadra, neusposobljenosti in posledičnega nerazumevanje
posebnih potreb žrtev.
Pravna pomoč
Skoraj vse DČ v obdobju za razmislek, po izteku se obseg razlikuje med DČ. Dodatni
ukrepi za mladoletne žrtve.

Nastanitev
Izzivi zaradi primanjkljaja nastanitvenih kapacitet. Nastanitve niso prilagojene ranljivim skupinam
Materialna pomoč
Najpogosteje se zagotavlja v obdobju za razmislek. Denar ali materialne dobrine, različne
metodologije.
Psihološka pomoč
Posebna pozornost ranljivim skupinam (mladoletniki). Najpogosteje potekajo v organizaciji lokalnih
samouprav ter civilno-družbenih organizacij.
*Dodatna postopkovna jamstva (obravnava za zaprtimi vrati, prilagoditev postopka zaslišanja)

Stopi v stik
Email: emn.mnz@gov.si
Spletna: www.emm.si

www.ec.europa.eu/emn
EMNMigration
european-migration-network

