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PRAVA ZVEZA

PRIROČNIK MREŽE PRAVA ZVEZA
Dokazano je, da so mladi, ki so bili kakorkoli izpostavljeni zlorabi ali nasilju, najbolj
rizični, da tudi sami postanejo nasilni ali da postanejo žrtve zlorab, tudi žrtve
trgovanja z ljudmi. Nasilje nad mladimi in med mladimi je pogost pojav. S projektom
želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in
da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajamo
v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah v Mestni občini Ljubljana, je, da je
za nasilje vedno v celoti odgovoren povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne
posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se je
mogoče nenasilnega vedenja naučiti.
V Pravi zvezi sodelujejo Društvo informacijski center LEGEBITRA, Socialni marketing
Iz principa, TOM telefon®, Kulturno in umetniško društvo Transformator in Društvo
Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi. Organizacije smo letos sodelovale na
skupnem izobraževanju, ki je bilo namenjeno zaposlenim in prostovoljcem ter
prostovoljkam. Namen izobraževanja je bilo medsebojno spoznavanje, predstavitev
dela, izzivi, s katerimi se soočamo in priložnosti za nadaljnje sodelovanje.
Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah
nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini
Ljubljana. V prvem delu delavnic so bili odigrani različni prizori nasilja v izvedbi KUD
Transformator, ki jim je sledila diskusija o možnih rešitvah prizora in predavanje
o vseh oblikah nasilja in trgovanju z ljudmi. Projekt Prava zveza smo sklenili na
zaključnem dogodku oktobra s koncertom ob dnevu boja proti trgovanju z ljudmi
v Kinu Šiška, ki je namenjen mladim in splošni javnosti.

V priročniku so prispevki članov Prave zveze
Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za
mladino.

Ljubljana, november 2016
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KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
TRANSFORMATOR
TRANSFORMIRAMO POSAMEZNIKE IN DRUŽBO
Kulturno umetniško društvo Transformator smo ustanovili januarja 2012 iz potrebe po širjenju in
nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno, s tehnikami
gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani gledališko-aktivistične skupine predhodno
usposabljali (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča
zatiranih).

Gledališče zatiranih (orig. Theatre of the Oppressed) je metoda, ki jo uporabljamo v gledališkoaktivistične, pedagoške in izobraževalne namene, kot orodje za doseganje socialne pravičnosti, lahko
pa ima tudi terapevtske učinke. Začetke, ki segajo v šestdeseta leta 20. stoletja, v Brazilijo, pripisujemo
režiserju, politiku in piscu Augustu Boalu, čeprav so se različne tehnike te metode kasneje razširile v
skoraj sto različnih držav po vsem svetu. Prve izoblikovane tehnike gledališča zatiranih segajo v leto
1971. Takrat so v Braziliji prvič uporabili metodo časopisnega gledališča (orig. Newspaper Theatre),
pristop, ki se je osredotočal na lokalne probleme tistega časa. Samo dve leti kasneje, leta 1973, se
je v Peruju razvila ena danes najbolj znanih in popularnih tehnik, forumsko gledališče (orig. Forum
Theatre). Sledili sta tehniki nevidno gledališče (orig. Invisible Theatre) in slikovno gledališče (orig. Image
theatre). V Evropi in Severni Ameriki se je pokazala potreba po tehniki, osredotočeni na razreševanje in
obravnavanje osebnih zatiranosti in travm, imenovani mavrica želja (orig. Rainbow of Desire). Temu je
sledila nadgradnja tehnik, ki posega v spreminjanje zakonodaje, pravosodno gledališče (orig. Legislative
Theatre) (vir: International Theatre of the Oppressed Organisation).
Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, in kjer
spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu. Omogoča načine, preko katerih razjasnjujemo vprašanja
in raziskujemo poti za boj proti neenakostim, diskriminaciji, rasizmu, krivicam in drugim problemom
zatiranosti, ki morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni. Osnovni koncept gledališča zatiranih
je raziskovanje pozicije moči, preko katere metoda raziskuje, obravnava in izpostavlja razmerja moči
med zatiralcem in zatiranim. Kdaj, kako in kje zatiralec zlorablja moč v namene izkoriščanja in zatiranja
Drugega, zatiranega, ki te moči nima ali mu je odvzeta.
Namen tehnike časopisno gledališče je preoblikovati in spreminjati dnevne novice, časopise, raznolike
članke, politične govore, odlomke iz dokumentov in knjig in drug material v dramski performans. S
postavljanjem vprašanj ‘Kaj je v člankih izpostavljeno in kaj prikrito?’, ‘Kaj je v naslovu in kaj je prikazano
na fotografijah?’ ‘Komu so novice namenjene?’ časopisno gledališče opozarja na neobjektivnost
medijev ter njihovo moč, ki je v rokah dominantnega razreda.

Nevidno gledališče je tehnika, ki neposredno posega in intervenira v družbo z določeno tematiko
z namenom spodbujanja diskusije, stimulativnega javnega dialoga, spodbujanja ozaveščenosti
in izpostavljanja problema, ki bi moral biti rešen, ter postavljanja vprašanj v javnem forumu. Ciljna
publika nevidnega gledališča so tako naključni mimoidoči, ki ne vedo, da so del vnaprej planiranega in
zrežiranega ter ne povsem improviziranega performansa, saj deluje kot popolnoma vsakdanja situacija
– zgolj izvajalci vedo, da gre za vnaprej pripravljeno in zrežirano igro. Ciljna publika nevidnega gledališča
ni množica, temveč peščica, ki jo prizor spodbudi k razmisleku na določeno problematiko.

Forumsko gledališče je nadgradnja pristopa, imenovanega spontana dramaturgija, kjer igralci
odigrajo kratek prizor, v katerem je jasno prikazana oseba, ki je zatirana, in oseba, ki zatira. Tehnika sloni
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na improvizaciji igralcev in gledalcev v enem (gled-igralcev). Intervencije potekajo ena za drugo, nikoli
istočasno, ko gled-igralci odigrajo svoje predloge za soočanje s situacijo in jo fizično pokažejo na odru.
Temu sledi diskusija s širšo publiko o resničnosti intervencije in realni možnosti predlagane situacije,
prizor pa se ponavlja večkrat z različnimi intervencijami. V forumskem gledališču most in kontakt med
gledalci in igralci vzpostavlja moderator – joker, ki gledalce spodbuja k aktivni participaciji, diskusiji in
premisleku.

Slikovno gledališče je serija tehnik, ki se jih pogosto uporablja v predpripravah na druge tehnike,
v okviru katerih udeleženci brez govora in besed utelesijo svoja čustva in izkušnje. Udeleženci se izrazijo
z ‘zamrznjenimi slikami’, s pozornostjo na pozicioniranju telesa, zamrznjenih gibov, mimike ter izraza
na obrazu.

Mavrica želja je naziv za kolekcijo petnajstih gledaliških kompleksnih, a ne zahtevnih tehnik, ki
pomagajo pri vizualizaciji osebnih, internaliziranih zatiranosti (osebnih strahov, frustracij in travm) in
posega v Boalov terapevtski repertoar vaj. Tako kot si druge tehnike gledališča zatiranih prizadevajo
demokratizirati gledališče, tehnika mavrica želja teži k demokratizaciji terapije. Pri njej ‘pacient’ ni
pasiven prejemnik terapije, ampak režira svoj terapevtski proces v soudeležbi drugih, občinstva, ki
predstavlja multiplo ogledalo in omogoča novo in večdimenzionalno branje preteklih dogodkov. V
primeru mavrice želja ne gre za interpretacije dogodka; udeleženci protagonistu ponudijo ogledala več
načinov odzivov drugih.

Zakonodajno gledališče

predstavlja obliko demokracije z uporabo vseh tehnik gledališča
zatiranih (posebej forumskega gledališča), ki jih kombinira s konvencionalnimi rituali parlamentarne
zbornice z namenom spreminjanja legitimnih želja državljanov v zakone. Po forumski predstavi ustvari
prostor, podoben senatu, za podoben obred sprejemanja zakonov po istem uradnem postopku, ki
temelji na posegih gled-igralcev (ti jih zagovarjajo ali zavračajo, glasujejo ipd.). Na koncu prisotni izberejo
odobrene predloge in prizadevanja ter jih predlagajo zakonodajalcem v odobritev. Z gledališkimi pristopi
je tako možno spreminjati družbo na ravni zakonov, ki veljajo v državah.

Estetika gledališča zatiranih predstavlja raznolike pristope in tehnike, ki se združijo z željo po
estetizaciji prizorov zatiranja. Proces raziskovanja poteka preko pisanja pesmi, pisem, osebnih refleksij,
ki jih nato upodobijo na raznolike načine – s slikanjem, fotografiranjem (fotografija zatiranih), preko
plesa, glasbe, inštalacij ipd.
Metoda je razširjena po vsem svetu in pobliže jo vsako leto lahko spoznate tudi na Ne-festivalu gledališča
zatiranih, ki ga KUD Transformator tradicionalno prireja v Gornjem Gradu, ali v okviru Transformatorjeve
akademije gledališča zatiranih (TAGZ).
(vir: www.kudtransformator.com)
Metoda gledališča zatiranih je uporabna na mnogo načinov in v mnogih situacijah. KUD Transformator
deluje tudi kot ‘gledališče na klic’, saj skupaj z drugimi organizacijami, neformalnimi skupinami
in posamezniki, s katerimi si deli vrednote, snuje in izvaja, uči in prenaša sporočila, ki jim je vredno
prisluhniti, dviga zavedanje, opozarja na probleme, izpostavlja teme, preizprašuje, preoblikuje in
naslavlja utečene družbene norme, išče rešitve, odgovore in odzive (a jih nikoli ne predpisuje), skratka
transformira, kar je nujno transformirati, in poudarja, kar je nujno poudariti. Predvsem pa sodeluje.

Društvo Ključ je KUD Transformator povabilo v Pravo zvezo zaradi metode
Forumskega gledališča, ki na delavnicah o nenasilju spodbudi mlade k razmisleku
o realnih situacijah nasilja, ki so jim pogosto priča ali so celo v njih sami udeleženi,
o intervenciji v teh situacijah in lastni participaciji pri njenem razreševanju.
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DRUŠTVO, KULTURNO, INFORMACIJSKO
IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA
O DRUŠTVU
Društvo se je razvilo iz neformalne skupine Legebitra, ki je bila ustanovljena kot projekt Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani leta 1998, in že 16 let uživa zaupanje ciljne skupine.
Naše poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih
življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in točnih informacij
želimo izobraževati in osveščati, hkrati pa s svojim delom opozarjati na neenakost v slovenski družbi.
Naša ciljna skupina so LGBT-osebe in druge javnosti, saj le tako lahko aktivno vplivamo na proces
socialnega vključevanja LGBT-oseb v družbo.
Društvo svoje namene, cilje in poslanstvo uresničuje predvsem preko programov in aktivnosti, ki jih
izvaja, in sicer na naslednjih področjih:
•
•
•
•

Človekove pravice (delavnice, Živa knjižnica, DIKE),
HIV in SPO (testiranja, preventiva- Odziv na HIV),
družabni dogodki (Kavarniški večeri, mladinski tabori, družabni večeri za mlade),
svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene (osebna svetovanja, informiranje, podporna
skupina, delavnice).

KO SMO V STIKU Z LGBT OSEBAMI
LGBT skupnost je skupnost raznolikih posameznic_kov s pestro paleto spolnih usmerjenosti, spolnih
identitet in spolnih izrazov. Pri delu s skupnostjo LGBT je za strokovne delavke-ce, prostovoljke_ce …
pomembno, da razumemo to pestrost in jo tudi spoštujemo. Le na tak način lahko zagotovimo, da se
bo posameznica_ik počutil_a spoštovano_ega v vsej svoji biti in ji_mu bo na tak način zagotovljena
tudi možnost samoidentifikacije, ki omogoča človekovo avtonomnost.
Teoretični okvir, ki ga zajemamo v tokratnem prispevku, nam omogoča osnovno razumevanje spolnih
usmerjenosti, spolnih identitet ter izrazov. Vsekakor pa moramo vedno imeti v mislih legitimnost
posamezničine_kove samoidentifikacije, ki jo v komunikaciji tudi spoštujemo.

SPOL (gender)
Je družbeni konstrukt, ki v naši kulturi deli ljudi na moške in ženske in jim s tem predpisuje določene
stereotipne spolne vloge, spolne identitete in spolne izraze. Na podlagi spola se ustvarjajo pričakovanja
in norme, ki lahko posameznico_ka močno obremenjujejo in so pogosto vir osebnih stisk.

SPOLNA IDENITETA
Posamezničino_kovo doživljanje lastnega spola.

SPOLNI IZRAZ
Vidna zunanja predstavitev osebne spolne identitete. Spolni izraz se manifestira z oblačili, ličili, frizuro,
(ne)britjem poraščenih delov telesa, telesno držo in mimiko, vedenjem v javnih in zasebnih družbenih
okoljih. Spolni izraz lahko izraža ujemanje ali pa neujemanje s spolnimi vlogami/spolno identiteto, ki jo
pričakujemo glede na spolni izraz.
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SPOLNA USMERJENOST
Čustvena, romantična in/ali spolna privlačnost do drugih oseb. Npr.:
• Biseksualnost: privlačnost do oseb več kot enega spola.
• Homoseksualnost: privlačnost do oseb istega spola.
• Heteroseksualnost: privlačnost do oseb, ki niso istega spola.

LGBT
Najpogostejša okrajšava in kratica za: geje, lezbijke, biseksualne in transspolne osebe.

LGBTQIA/LGBTQ+
Kratica, ki vključuje tudi kvir, interseksualne in aseksualne osebe.

HETERONORMATIVNOST
Celota družbenih norm in praks vsakdanjega življenja, ki predpostavlja, da so vse osebe heteroseksualne
in ustvarja družbo, v kateri je heteroseksualnost edina družbeno sprejeta spolna usmerjenost.

CISSPOLNOST
Je spolna identiteta, ki se ujema s spolno identiteto, ki je bila osebi določena glede na spol, pripisan ob
rojstvu. Latinska predpona »cis« pomeni »na isti strani« ali »na tej strani« (Killermann 2013).

CISNORMATIVNOST
Predpostavlja, da so vse osebe cisspolne, in ustvarja družbo, v kateri je cisspolnost edina družbeno
sprejeta spolna identiteta. Cisnormativnost daje cisspolnim osebam več družbene moči in predvideva,
da so večvredne od transspolnih.

TRANSSPOLNOST
Transspolnost je krovni pojem za vse spolne identitete, ki so osnovane in/ali preoblikovane v skladu s
posamezničinimi_kovi čutenji in doživljanji sebe. Sem sodijo različne identitete: transseksualne osebe,
aspolne osebe (brez spola), nebinarne osebe (osebe, ki se ne identificirajo kot moški ali ženske), kraljice
preobleke, transvestiti …

TRANSSPOLNE OSEBE
Pri transspolnih osebah se spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu, ne ujema s spolno identiteto in/ali
spolnim izrazom, ki jo/ga čuti oseba sama in s katero/-im se identificira. Transspolna oseba torej doživlja
neujemanje med lastno spolno identiteto in tisto, ki ji je bila pripisana s strani družbe. Transspolne
osebe lahko želijo svoje telo in zunanji videz prilagoditi svoji spolni identiteti (transseksualnost) ali pa
ne pristajajo na to, da se morata telo in zunanji videz prilagoditi spolni identiteti.

NASILJE IN DISKRIMINACIJA
Vsak_a ima pravico, do spoštovanja njene_gove pravice do življenja, varnosti in zaščite pred nasiljem,
ne glede na spolno usmerjenost, spolno identiteto ali izraz.
Različne raziskave potrjujejo, da je stopnja homofobnega ali transfobnega nasilja in diskriminacije zelo
visoka zlasti v izobraževanju in na delovnem mestu.
V letu 2010 je agencija FRA na poziv Evropske komisije izvedla raziskavo o diskriminaciji in kaznivih
dejanjih iz sovraštva, ki jih doživljajo LGBT osebe v vseh državah članicah EU.
Rezultati so pokazali, da LGBT osebe v šoli, na delovnem mestu in v javnosti pogosto skrivajo svojo
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identiteto, živijo v izolaciji in strahu. Več kot 80 % anketirank_cev v vseh državah EU se spomni
negativnih pripomb ali ustrahovanja v šoli. 67 % vseh je navedlo, da so med šolanjem do 18. leta starosti
pogosto prikrivale_i, da so LGBT osebe.
Raziskava Vsakdanje življenje gejev in lezbijk II, ki je bila izvedena v Sloveniji leta 2014, je pokazala,
da je bil_a skoraj vsak_a tretja_i vprašana_i v času šolanja deležna_en diskriminacije ali je bil_a
nadlegovana_an zaradi svoje spolne usmerjenosti. Skoraj polovica anketiranih ima izkušnjo z nasiljem
zaradi spolne usmerjenosti, od tega kar četrtina s fizičnim nasiljem, in sicer s strani neznank_cev,
sošolk_cev, znank_cev in sorodnic_kov. Samo 9 % jih je prijavilo nasilje. Večina nasilja ni prijavila, ker
menijo, da se to ne bi splačalo ali ker ne bi s tem nič dosegle_i.
V raziskavi iz leta 2014 je zabeležena dvakrat večja pojavnost nasilja zaradi spolne usmerjenosti s strani
sošolk in sošolcev kot v sorodni raziskavi iz leta 2003.
Dinamika nasilja je pri žrtvah, ki so LGBT osebe, ista kot pri heteroseksualnih osebah, je pa nasilje
pogosto prikrito in neprijavljeno, saj se osebe soočajo še z dodatnimi stiskami, kot so:
• Če bodo spregovorile_i o nasilju, bodo vse_i izvedeli za njihovo spolno usmerjenost, s čimer žrtvi
pogosto grozi tudi povzročitelj_ica;
• skrbi jih, da bodo znanke_ci, ki niso vedele_i za njihovo spolno usmerjenost, ob razkritju
odreagirale_i negativno in jim odrekle_i pomoč pri soočanju z nasiljem v odnosu;
• bojijo se, da bodo izločene iz skupnosti LGBT;
• bojijo se sekundarne viktimizacije s strani policije, zaposlenih v zdravstvu, socialnih delavk_cev;
• nasilja v istospolni partnerski skupnosti se pogosto ne obravnava kot nasilje v družini.
Predvsem pa moramo pri delu z žrtvami nasilja redno in kritično reflektirati lastne stereotipne predstave,
tudi predsodke in privilegije ter soustvarjati proces, v katerem je žrtev spoštovana in slišana tudi v svoji
spolni usmerjenosti, spolni identiteti ali izrazu.

Društvo Ključ je Legebitro povabilo v Pravo zvezo zato, ker je v preteklih letih,
pri preventivnem delu z mladimi zaznalo pomanjkanje informacij in znanja o
LGBT populaciji. Nevednost spodbuja predsodke in nasilna dejanja ter krepi
diskriminacijo LGBT oseb. Zato le-te skrivajo svojo identiteto/izraz in živijo v
stalnem strahu ter predstavljajo ob razkritju svoje spolne identitete/spolnega
izraza visoko rizično skupino oseb, ki lahko postanejo žrtve nasilja.
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ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
Dejavnosti ZPMS na področju preprečevanja nasilja:
Prof. Pavle Kornhauser je leta 1979 na ljubljanski Kirurški kliniki predstavil primere telesno hudo
zlorabljenih otrok, ki so jih starši pretepali ali drugače naklepno poškodovali. Pojav je imenoval »sindrom
trpinčenega otroka«.
Leta 2004 je pri ZPMS oblikoval gibanje – Forum proti telesnemu kaznovanju otrok. Prvi koraki so bili
namenjeni ozaveščanju javnosti, da telesno kaznovanje otrok ni primeren vzgojni ukrep.
Leta 2007 smo izdali obširen zbornik z naslovom: Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega
kaznovanja.

Opis TOM telefona:
TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).
Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila
vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev. Mrežo sestavlja 8
svetovalnih skupin v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji in
Tolminu.
1990 – prva usposabljanja – telefon deluje med delavniki;
1995 – ustanovljena Nacionalna mreža TOM – telefon deluje vsak dan na brezplačni telefonski številki;
2007 – postavitev spletnega portala E-TOM (www.e-tom.si);
2012 – uvedba enotne evropske številke za »telefon za otroke v stiski« 116 111;
2012 – Varna raba interneta; projekt Center za varnejši internet SAFE-SI;
2013 – klepetalnica;
2015 – 8 svetovalnih skupin.

Tom telefon je:
• edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji.
• deluje vsak dan od 12. do 20. ure.
• je brezplačen, anonimen, svetovanje je zaupno.
TOM telefon je nastal z namenom nudenja čustvene podpore otrokom in mladim, ki se v procesu
odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki
(116 111), preko elektronske pošte (tom@zpms.si) ali v spletni klepetalnici (http://www.e-tom.si/
chatroom) lahko otroci in mladostniki svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in
dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način
želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na
samostojno reševanje konfliktnih situacij.
Za zagotavljanje celovitega osebnostnega in družbenega razvoja otrok in mladostnikov se TOM navezuje
na druge podobne projekte in programe, ki jim lahko nudijo neposredno pomoč (npr. Svetovalni center
za otroke in mladostnike, svetovalne službe na šolah, centri za socialno delo, krizni center, zdravniki –
ginekologi, drugi telefoni za klic v duševni stiski, druga društva in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi
…).
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Osnovni cilji:
• mladim vsakodnevno zagotoviti možnost zaupnega in anonimnega pogovora o težavah, stiskah,
vprašanjih;
• mladim omogočiti svetovanje z upoštevanjem načela enake dostopnosti za vse uporabnike;
• zagotovitev brezplačne storitve;
• skrb za enotno in kvalitetno delo svetovalcev – izobraževanja;
• spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi;
• prepoznavnost programa med mladimi;
• aktivno vključevanje mladih v delovanje programa.

Načela:
•
•
•
•
•

socialna pravičnost in solidarnost;
enaka dostopnost, prosta izbira;
socialno vključevanje;
izenačevanje možnosti;
spoštovanje pravic uporabnikov.

ABC svetovanje:
Vsakokratni pogovor svetovalca z otrokom na TOM telefonu je individualni delovni proces nudenja
pomoči in podpore. Svetovalec sledi korakom:
•
•
•
•
•

vzpostavljanje stika,
definicija problema in rešitve,
soustvarjanje rešitve,
poslavljanje,
napotitev na druge osebe/institucije, ki mu lahko pomagajo.

Nekaj načel svetovanja na TOM telefonu:
•
•
•
•

Neznano je navadno bolj zastrašujoče kot znano.
Svetovalec ne more rešiti klicalčevega problema – reši ga lahko le klicalec.
Klicalci so lahko zaskrbljeni, zato jim potrdimo, da je klic anonimen in zaupen.
Nikoli ne podcenjujte poguma, ki ga je moral otrok ali mladostnik zbrati, da je poklical, ne glede
na sam razlog klica.
• Tišina na drugi strani žice je prav tako zelo pomembna. Klicalec lahko išče varnost, zaupanje,
preden spregovori sam ali pa je preveč prestrašen ali žalosten, da bi sploh spregovoril.
• Svetovalec ne domneva ali se pretvarja, da nekaj razume, ampak se prepriča ali vpraša o
povedanem.
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Splošna statistika klicev 2015:

Statistika – klici nasilje 2015:
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Statistika – klici nasilje 2014 in 2015:

Primeri – nasilje:
13-letnica je videla, kako je »oči mamo vlekel za lase« … Vprašala je, zakaj je to naredil in ji ni hotel
odgovoriti, mami ji tudi ni povedala zakaj, rekla je, da je to »samo« enkrat naredil …
13-letnica se doma ne počuti dobro, starša jo zmerjata, enkrat sta bila do nje tudi fizično nasilna. Njena
sestra je bila zaradi tega v preteklosti depresivna in se samopoškoduje. Zdi se ji tudi, da je oče alkoholik,
on pa to zanika. Dekle skrbi, da bi jo v primeru, če bi to komu povedala, dali »proč od sestre«. Izrazi tudi
skrb, da njen problem ni tako velik (»gotovo dobite več težjih primerov«) in da ji ne bodo verjeli.
13-letno dekle je zaljubljeno v 17-letnega fanta, ki je do nje nasilen. Skupaj sta približno 5 mesecev. Ne
ve, kaj naj naredi, če hoče prekiniti zvezo, jo ustrahuje in izsiljuje … Starši vedo, da ima fanta.
12-letnika v šoli tepejo fantje iz višjega razreda.
Dekle starši tepejo, če dobi slabo oceno v šoli.
Dekle, 17 let, sprašuje za nasvet za prijateljico, ki je doživljala spolno nasilje v okolju, kjer je bila v varstvu.
Dekle se težko sooča s tem, da je bila prijateljica zlorabljena v preteklosti in bi rada informacije ali
nasvet, kaj lahko ona stori za prijateljico, ki si ne želi pomoči.
Dekle je na avtobusu srečala starejšega moškega, s katerim se je zapletla v pogovor iz vljudnosti. Moški
jo je začel spraševati mnogo stvari, kje je doma, kje in kako je v šoli … Moški se jo je začel dotikati in
objemati, vabil jo je na kavo. Spraševal jo je po telefonski številki in ker je ni želela dati, sta se dogovorila,
da bo ona vzela njegovo. Ko je prišla domov, je povedala staršem in naredila prijavo na policijo. Vendar
je dekle v strahu, da bo moškega še srečala, saj hodi vedno na isti avtobus in se boji, da se lahko zgodi
še kaj hujšega …
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Dekle v šoli zafrkavajo sošolci in pišejo nesramna vprašanja in komentarje na njen profil ask.fm. Zaradi
tega je dekle začelo s samopoškodovanjem in bi rada, da se zafrkavanje konča.

Društvo Ključ je Tom telefon® povabilo v Pravo zvezo zato, ker imajo tam
zaposleni dragocene izkušnje s svetovanjem mladim, ki se znajdejo v različnih
stiskah. Velikokrat so te stiske povezane z nasiljem. Svetovanje je zelo odgovorno
delo, še posebno, ko gre za mlade ljudi in je pomembno kako se njihova stiska
konča. To bo vplivalo na njihov kasnejši vzorec reševanja življenjskih stisk. Če
dobijo strokovni nasvet in imajo dobro izkušnjo, je več možnosti, da bodo
zaupali v sisteme pomoči, ki jih različni akterji nudimo na tem področju.

SOCIALNI MARKETING IZ PRINCIPA
Naša zgodba je spodbujanje pozitivnih sprememb v družbi - s svojim delom na področju socialnega
marketinga želimo prispevati k vrednotam, medsebojnemu razumevanju in spoštovanju ter izboljšanju
kakovosti človeških življenj.
Verjamemo v dobre zgodbe. Verjamemo, da vsakdo in vse nosi s sabo vsaj eno. Na osnovi dobrega
poznavanja zgodbe in njenega lastnika ustvarjamo kreativne podobe za učinkovite rešitve.
Ustvarjamo celostne komunikacijske rešitve s spletom različnih komunikacijskih orodij:
•
•
•
•
•
•
•

celostne grafične podobe,
oblikovanje in tisk tiskovin ter publikacij,
zasnovo in izdelavo tv in radijskih spotov,
zasnovo in izvedbo spletnih strani ter aplikacij,
odnosov z mediji,
organizacijo dogodkov,
ter ostalo, kar presodimo, da je za naročnika prava rešitev.

Delujemo v okviru Združenja DrogArt, socialnega podjetja.

Izraz socialni marketing (oz. družbeno trženje) je postal sinonim za upravljanje z družbenimi
spremembami, ki vključuje oblikovanje, implementacijo in nadzor nad programi, ki povečujejo sprejem
družbenih idej in prepričanj ciljnih skupin.
Medtem ko socialni marketing uporablja podoben sistem orodij in pristopov kot generični marketing (za
izdelke in storitve na trgu), pa šteje za zahtevnejšega od generičnega, saj je njegov namen spremeniti
težko ukrotljiva vedenja v kompleksnem gospodarskem, družbenem in političnem okolju z omejenimi
viri. Cilj klasičnega marketinga je izpolniti pričakovanja lastnikov oz. delničarjev (kapitala), cilj socialnega
marketinga pa je izpolnitev družbenih pričakovanj – izboljšati kvaliteto življenja državljanov, skupin in
celotne družbe.
Osnovni cilj programov socialnega marketinga je torej vplivati na prostovoljno vedenje ciljnih skupin,
zato je ena izmed njegovih poglavitnih značilnosti usmerjenost v potrošnika oz. uporabnika. Ta je aktivni

12

udeleženec procesa spremembe vedenja, zato mora socialni marketing zgraditi dolgoročen odnos s
ciljno skupino in pridobivati njen odziv skozi potek celotnega programa.
Marketing že v osnovi deli izdelke na tiste z visoko vpletenostjo in tiste z nizko vpletenostjo potrošnika
(uporabnika). Za prve velja, da so večinoma kupljeni za dolgi rok, nakup je tvegan, so dragi in osebno
ekspresivni. Za druge velja, da so bolj običajni, cenejši in kratkoročni. Visoka vpletenost potrošnika
pomeni, da bo od ponudnika zahteval veliko podrobnih podatkov, na podlagi katerih se bo po razmisleku
odločil. Za izdelke z nizko vpletenostjo je značilno oglaševanje z vizualnimi simboli in domišljijo, saj je
nakup pasiven. Kategorizacija pride v poštev tudi pri socialnemu marketingu, saj se na eni strani ukvarja
z izdelki, kjer je potrošnik (uporabnik) visoko vpleten – zahteva spremembo življenjskega stila, kot je
sprememba prehrane, in skuša spodbuditi družbene spremembe pri potrošnikih z nizko vpletenostjo
oziroma nevpletenostjo, kot je varčevanje z vodo pri zahodnjakih.
S konkurenco se srečujemo tako pri generičnemu kot socialnemu marketingu. Konkurenco pri
slednjem lahko razumemo kot posameznikovo nagnjenje k ponavljanju starih vzorcev vedenja. Drugi
viri konkurence so alternativna vedenja – npr. čas, ki ga posameznik porabi za darovanje krvi, lahko
porabi za bolj osebno prijetne dejavnosti ali nedejavnost. Konkurenti kot drugi promotorji družbeno
sprejemljivejšega vedenja so nenazadnje lahko tudi druge nevladne organizacije ali vladne organizacije.
Najpomembnejši konkurent pa je generično oglaševanje, ki »prodaja« nezdrava in družbeno neustrezna
vedenja; najbolj izstopajoča sta tobačna industrija in proizvajalci alkoholnih pijač.

KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI
v okviru programov socialnega marketinga
Tudi na področju družbenih tem se pri komuniciranju soočamo z novodobnim dejstvom, da je
ciljna skupina preobremenjena s številom impulzov in informacij. Eden izmed modelov, ki jim gre v
prizadevanju za pozornost ciljne javnosti slediti, je AIDA:
•
•
•
•

Attention (zavedanje, pozornost),
Interest (zanimanje),
Desire (želja, motivacija),
Action (aktivnost, sprememba vedenja).

Ravno zaradi prej omenjene prenasičenosti je potrebno postopoma ‘prehoditi’ vse štiri stopnje. V
nadaljevanju je predstavljenih nekaj namigov za učinkovito delovanje v tej smeri.

Opredelitev ciljnih javnosti
V jedru socialnomarketinške akcije je ciljna skupina, ki naj bi postala potrošnik našega ‘družbenega
izdelka’. Opredelitev ciljne skupine poteka v treh korakih: segmentiranje trga, ovrednotenje segmentov
in izbira enega ali več segmentov.
Jasna opredelitev ciljnih javnosti z detekcijo odnosa do obravnavane tematike (oz. problematike) in
ciljev, ki jih želimo doseči, je zelo pomembna. Tako kot v vsakodnevnem življenju, kjer želimo pravi
osebi prenesti pravo sporočilo na prav način, zato, da ga bo (potem, ko ga bo, upajmo, zaznala) tudi
pravilno razumela, je tudi pri družbenih akcijah potrebno doseči enak rezultat.
Ciljnih javnosti in tudi komunikacijskih pristopov je več – od primarne skupine, ki jo predstavljajo
naši končni uporabniki, do drugih – sekundarnih (posrednih) segmentov, ki bodisi vplivajo na mnenje
primarne skupine, imajo odnos z njo, oziroma omogočajo prenos sporočil do nje.
Bolj ko je ciljna skupina natančno opredeljena, lažje je oblikovati komunikacijske rešitve, ki so namenjene
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prav njej. Širše ko je opredeljena ciljna skupina, bolj splošne in potencialno manj učinkovite so rešitve.
Dejstvo je, da moramo najprej pri vseh segmentih ciljne skupine doseči zaznavo, vzpostaviti pozornost.
Brez nje tudi ostalih ciljev komunikacije ne bomo dosegli. Zato vzpostavljanju pozornosti tudi v tem
dokumentu posvečamo največ pozornosti.

Določitev komunikacijskega sporočila
Medtem ko so sporočila za izdelke in storitve zelo promocijska, se pri socialnem marketingu večinoma
uporablja izobraževalna sporočila.
Spodaj je nekaj vprašanj, ki si jih lahko zastavimo:
• Kaj želimo, da ciljna skupina izve (misli)?
To so kratki povzetki dejstev in informacij, ki jih mora ciljna skupina poznati.
• Kaj želimo, da ciljna skupina verjame (čuti)?
Gre za stimulante, za katere vemo, da jih ciljna skupina potrebuje zato, da bo ukrepala.
• Kaj želimo, da ciljna skupina naredi?
To opisuje konkretna dejanja, za katera želimo, da jih ciljna skupina izvede.

Zgodba
Tako kot na trgu klasičnih izdelkov in storitev, obstaja prenasičenost informacij in ‘konkurence’ tudi na
t. i. trgu družbenih izdelkov. Ljudje so dandanes bombardirani z informacijami, zato je število impulzov,
ki jih zares dosegajo, filtrirano. To je značilno še posebej pri tematikah, pri katerih je vpletenost ljudi
nizka. Za družbeno dogajanje lahko rečemo, da gre v tem primeru za področja, za katera menijo, da ‘se
jih ne tičejo’. Na ta način zlahka spregledajo sporočila in ne poglabljajo razumevanja. Tako se pojavljajo
predsodki, iz njih nestrpnost ... Zato je pomembno ustvariti in do ciljne skupine ‘pripeljati’ pravo in
učinkovito zgodbo. Zgodbo, ki bo vzbudila čustva, spodbudila razmišljanje in (morda) spremembo
obnašanja.

Komunikacijski kanali
Pri kampanji so v okviru komunikacijskih kanalov glavne odločitve: izbor tipov komunikacijskih kanalov,
določitev časovnega okvira in finančnih sredstev. Cilj družbene kampanje je spodbujanje sprejetja
ideje, vedenja ali obeh. Glavno vprašanje pa je, skozi kakšen proces spreminjanja vedenja bo šla
ciljna skupina. Če je proces izobraževalen, potem je cilj komunikacije promovirati zavedanje, priklic in
pozitivno percepcijo izdelka.
Klasifikacij kanalov komuniciranja je več, spodaj ena izmed njih:

• Paid – t. i. plačljivi kanali komuniciranja (oglaševanje, promocija, sejemska predstavitev …)
omogočajo širok doseg in merljivo, a stroškovno zahtevno prisotnost. Glede na opredeljen
segment ciljne populacije lahko pripravimo načrt oglaševanja (medijske pojavnosti), s katerim
dosegamo določene medijske cilje (GRP – Gross Rating Point, SOV - Share of voice, SOS –
Share of spend ...). Pri družbenih akcijah je pogosto prisotno pomanjkanje finančnih sredstev in
je uporaba plačljivih kanalov omejena. Vloga plačljivih medijev je pomembna za vzpostavitev
učinkovite osnovne prepoznavnosti in širokega dosega.

• Owned – t. i. lastni kanali komuniciranja omogočajo največ manevrskega prostora za plasiranje
informacij, imajo pa omejen doseg – z njimi namreč v glavnem dosegamo ciljno skupino
obstoječih uporabnikov oz. kupcev. Primeri lastnih kanalov so organizacijska (projektna) spletna
stran, blog, facebook in ostali profili na socialnih omrežjih, člani in prostovoljci v organizaciji,
prejemniki novičnikov, promocijski materiali, ki so na voljo …
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• Earned – prisluženi mediji (oz. pojavnost) so po navadi pri družbenih akcijah dragoceno
komunikacijsko oro(ž)je, ki omogoča širitev sporočila do javnosti, ki so sicer izven dosega
organizacije. Njihova omejitev je nepredvidljivost odziva medijev, ki zaradi množičnosti družbenih
problematik lahko marginalizira nekatere sicer vsebinsko pomembne tematike. Lahko gre za
prisluženo pozornost na več nivojih:
º
º
º
º
º

Mediji – odnosi z mediji, novinarske objave o problematiki, intervjuji, napovedi dogodkov…
Mediji – brezplačen (subvencioniran) medijski prostor
Sorodne in prijateljske organizacije (z vsemi svojimi kanali komuniciranja)
Pomembni posamezniki, ki generirajo in soustvarjajo javno mnenje
Brezplačne predstavitve na dogodkih …

V principu si želimo, da bi skupaj ustvarjali dobre in učinkovite zgodbe, ki spreminjajo svet na bolje.

Društvo Ključ je Iz principa povabilo k sodelovanju zato, ker se nam zdi v obdobju,
v katerem živimo in nas z vseh strani različni viri zasipajo z informacijami,
potrebno skrbeti za socialni marketing, za ozaveščanje ljudi o družbeno
pomembnih temah, tudi skozi kanale, ki so sicer najbolj donosni za običajen
marketing s ciljem večje prodaje produktov.

DRUŠTVO KLJUČ – center za boj proti trgovini z ljudmi
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je bilo ustanovljeno 22. 11. 2001 in je nevladna,
neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Ključ je edina specializirana
nevladna organizacija na področju boja proti trgovanju z ljudmi v Sloveniji.
Osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine mladih, širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z
ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

AKTIVNOSTI
• preventivne delavnice o trgovanju z ljudmi za mladostnike, njihove starše in osebje na šoli
(Vijolica – kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi za osnovnošolce, Telesnica – kako prepoznati
trgovanje z ljudmi in se mu izogniti za srednješolce);
• predavanja o trgovanju z ljudmi za laično in strokovno javnost;
• telefonsko svetovanje;
• strokovno osebno svetovanje potencialnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi, staršem,
strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu itd.;
• krizna namestitev za žrtve trgovanja z ljudmi;
• namestitev v varni prostor za žrtve trgovanja z ljudmi;
• vključitev v program (re)integracije.
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TRGOVANJE Z LJUDMI
Trgovanje z ljudmi [ang. Trafficking in Human Beings] je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Pomeni
strahotno kršenje človekovih pravic, saj človek postane stvar, s katero se trguje. Oseba je v lasti nekoga
in mu/ji je odvzeta svoboda. Trgovanje z ljudmi je suženjstvo 21. stoletja in ena izmed dejavnosti
mednarodno organiziranega kriminala.
Dogaja se tudi v Sloveniji – Slovenija je država prehoda (Zaradi geografske lege t. i. »trgovske poti«
potekajo preko Slovenije.), namembna država (prisilna prostitucija, prisilno beračenje, delovno
izkoriščanje, prisilne/dogovorjene poroke) in v manjšem delu tudi izvorna država za številne žrtve
trgovine z ljudmi (prisilna prostitucija, prisilne/dogovorjene poroke).

Oblike trgovanja z ljudmi so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prisilna prostitucija,
prisilna homoseksualna prostitucija,
prisilno delo/delovno izkoriščanje otrok in odraslih,
prisilno beračenje,
izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe,
prikazovanje fotografij in posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija),
prisilne poroke,
nelegalne posvojitve,
služabništvo,
siljenje v izvajanje kaznivih dejanj,
trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo.

V vseh primerih gre za grobo kršenje človekovih pravic.

KDO SE LAHKO UJAME V PASTI TzL?
KDORKOLI,
ki se v določenem trenutku ali življenjskem obdobju nahaja v rizični situaciji, zaradi katere postane ranljiv
(naivnost in slepo zaupanje, izguba zaposlitve in eksistencialna ogroženost, vojne, naravne katastrofe,
bivanje v azilnem domu, težave v duševnem zdravju, odvisnosti, delo v rizičnih poklicih …); ali je zanj
značilna zgodovina različnih zlorab in nasilja, ki jih je utrpel v času otroštva in odraščanja; ali pa gre za
primer, ko se določena oseba »znajde na napačnem kraju ob napačnem času.«

KAKO PREPOZNATI ŽRTVE TzL – NAPOTKI ZA STROKOVNO JAVNOST
Primeri, ki jih srečujemo v praksi, nazorno kažejo, da znaki, da je nekdo v situaciji ujetništva, nadzorovan
in izkoriščan, pogosto niso jasno razvidni na prvi pogled. Poleg tega je potrebno vedeti, da so načini,
kako trgovci z ljudmi izkoriščajo žrtve, zelo raznoliki in v večini primerov je za trgovce pomembno, da
so žrtve v dobri fizični kondiciji – vsaj navzven, da so zanimive za potencialne kupce ali pa stranke.
Trgovci z ljudmi nekatere žrtve celo prepričajo ali prisilijo, da ustanovijo lastna podjetja, preko katerih
uresničujejo svoje interese, kazensko odgovornost za aktivnosti, ki so nelegalne, pa seveda nosijo
ustanovitelji oziroma ustanoviteljice – žrtve. Posledično to pomeni, da žrtve, ki je odgovorna oseba
podjetja, povprečen državljan ali celo uradna oseba ne more prepoznati kot (potencialne) žrtve, ki je
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prisiljena ali manipulirana v to, da izvršuje funkcijo odgovorne osebe podjetja. Poznavanje strategij
preživetja žrtev trgovine z ljudmi nas pripelje do spoznanja, da je žrtev hkrati lahko tudi storilec/storilka
kaznivih dejanj. Zato moramo biti glede identifikacije žrtev trgovanja z ljudmi zelo previdni, predvsem
pa moramo pridobiti celostno sliko o posameznem primeru, na podlagi katere lahko delamo zaključke.
Želeli smo poudariti, da se je potrebno, če želimo delati strokovno, izogniti težnji k profiliranju žrtev
trgovanja z ljudmi. V nadaljevanju bomo našteli nekatere pokazatelje, na katere moramo biti pozorni,
ko skušamo opredeliti posamezni primer.

Osebe, ki so žrtve trgovanja z ljudmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lahko verjamejo, da morajo delati in izvrševati ukaze, čeprav si tega ne želijo,
pogosto ne upajo ali ne smejo zapustiti delovnega okolja,
čutijo, da odhod ni mogoč,
kažejo znake, da je njihovo gibanje nadzorovano ali omejeno,
nimajo pravice do svoje socialne mreže in stikov s sorodniki kadarkoli želijo,
se ne morejo pogajati glede pogojev dela,
so v situaciji, ko so odvisne od razpoloženja, želja in potreb drugih,
kažejo strah ali anksioznost,
so izpostavljene različnim oblikam nasilja (psihičnemu, fizičnemu, ekonomskemu,
spolnemu) in grožnjam ali pa so grožnje usmerjene proti njihovim družinam,
imajo poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledice fizičnega nasilja (zastarane
brazgotine, omejeno fizično gibanje, poškodovan sluh, vid …), neprestanega nadzora
ali opravljanja določenih prisilnih del,
izkazujejo nezaupanje ali strah v odnosu do uradnih oseb, saj imajo mnoge od njih
izkušnje, da so v njihovih matičnih državah uradne osebe podvržene korupciji,
nimajo svojih osebnih dokumentov, spričeval itd. ali pa so ti ponarejeni,
se nahajajo ali obiskujejo lokacije, kjer jih trgovci z ljudmi izkoriščajo,
pogosto ne govorijo slovenskega jezika,
ne poznajo naslova svojega delovnega mesta/bivališča ali hišne številke,
lahko živijo v istem gospodinjstvu kot njihov delodajalec ali pa je delodajalec tisti, ki
žrtvi zapove kraj bivanja,
živijo v slabih bivanjskih razmerah (ne izberejo si jih same), včasih v skupini drugih
žrtev, ki govorijo različne jezike,
dopustijo, da tretja oseba govori v njihovem imenu in za njih, pa čeprav so bile same
neposredno nagovorjene,
se vedejo, kot da so prejele navodila, kaj morajo povedati ali storiti (na policijski postaji
na primer povedo do potankosti isto, naučeno zgodbo),
ustanovijo podjetje, a so pri vseh aktivnostih v spremstvu trgovca z ljudmi in se z njim
posvetujejo o najmanjših podrobnostih,
pogosto nimajo podpisane pogodbe o delu ali pa ta ni napisana v jeziku, ki ga
razumejo – torej niso seznanjene z vsebino pogodbe,
prejemajo nižje plačilo za delo, kot je bilo dogovorjeno, plačila sploh ne prejemajo
ali pa plačilo ni sorazmerno s plačilom, ki ga za podobno delo prejema večinsko
prebivalstvo,
pogosto niso pravno formalno usposobljene za delo, ki ga opravljajo, ali pa nimajo
uradnih spričeval o končanem šolanju oziroma potrebnih kvalifikaciji za delo, ki ga
opravljajo,
so po drugi strani lahko osebe z visokošolsko izobrazbo, ki so prisiljene v opravljanje
določenega dela, pa v zvezi z izkoriščanjem ne poiščejo pomoči, ker trgovci z ljudmi
ogrožajo njihove družine,
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•
•
•
•
•
•
•
•

delajo tudi izven delovnega časa in nimajo pravice do dopusta, počitka,
pogosto nimajo urejenega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja,
spijo na delovnem mestu ali v neposredni bližini delovnega mesta,
imajo plačane stroške poti in izdelave dokumentov (o višini niso seznanjene) s strani
trgovcev z ljudmi, ki pa jih morajo odplačati z delom, ko prispejo na delovno mesto,
so lahko tetovirane na način, ki morda izkazuje, da pripadajo določenemu lastniku,
imajo zelo malo obleke oziroma predmetov, ki so njihova last,
imajo zelo malo ali nič znanja o kraju/državi v kateri se nahajajo,
so rekrutirane predvsem za opravljanje del v gradbeništvu (brez zaščitne opreme),
poljedelstvu, zabavni industriji, turizmu, za storitvene dejavnosti (prisilna prostitucija,
masažni saloni …), služabništva in gospodinjskih del.

Mnogo žrtev je rekrutiranih tudi z namenom prisilnih porok in prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj
(prosjačenje, kraje, prenos drog in drugih prepovedanih substanc, rekrutacija vrstnikov …). Pozorni
moramo biti tudi na primere rekrutacije zdravih otrok in odraslih, s katerimi se trguje z namenom
odvzema organov, tkiv in krvi.

Otroci, žrtve trgovanja z ljudmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nimajo stika s svojimi starši oziroma z uradnimi skrbniki,
so videti prestrašeni in se vedejo neobičajno v primerjavi z otroki podobne starosti,
nimajo prijateljev izven določene »delovne« skupine,
prisiljeni so v delo, ki ni primerno za otroke,
na »delovnem mestu« so videti sami, brez skrbnikov,
živijo ločeni od drugih otrok in v neprimernih pogojih,
prehranjujejo se z ostanki hrane in ločeno od ostalih članov »družine«,
ne obiskujejo šole,
nimajo časa za igro,
potujejo brez spremstva odraslih ali potujejo v skupini odraslih, ki pa niso njihovi sorodniki (se pa
tako predstavljajo),
nosijo s seboj oblačila, ki so običajna za opravljanje fizičnih del ali spolnih storitev,
lahko hranijo beležke s telefonskimi številkami taksi služb …,
beračijo, prosjačijo, kradejo ali na ulici igrajo na inštrumente v skladu z navodilom trgovcev z
ljudmi,
če so na ulici nagovorjeni s strani odrasle osebe, ne želijo komunicirati ali ne razumejo jezika,
so prisiljeni v poroko, zgodaj spolno aktivni (dekleta lahko noseča), zapustijo šolski program.
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VIRI:
http://www.legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://www.lgbtpravice.si/raziskava
http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju/drugevrstenasilja.html
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013_lgbt-survey-factsheet_sl.pdf
http://www.drustvo-kljuc.si/

KONTAKTI:
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
p. p. 1646
1001 Ljubljana
T: 01 2322122
Brezplačna svetovalna telefonska številka: 080 17 22 (vsak delavnik od 9.00 do 13.00)
E: info@drustvo-kljuc.si
W: www.drustvo-kljuc.si, www.telesnica.si
FB: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
---------------------------------------------------------------------------------Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16
1000 Ljubljana
T: 01/ 23 96 720
E: info@zpms.si
E: tom@zpms.si
---------------------------------------------------------------------------------Transformator
E: transformator.toslo@gmail.com
W: www.kudtransformator.com
---------------------------------------------------------------------------------Iz principa
T: 031 229 256
E: tanja@izprincipa.si
W: www.izprincipa.si
---------------------------------------------------------------------------------Društvo informacijsko, kulturno in svetovalno središče Legebitra
Trubarjeva 76a
1000 Ljubljana
T: 014305144
E: info@legebitra.si

