PREKYBOS ŽMONĖMIS
POŽYMIAI:
• Jaunesnis kaip aštuoniolikos metų asmuo
teikia sekso paslaugas už atlygį
• Žmogus atrodo išsekęs, marintas badu,
neprisižiūrėjęs, sužalotas
• Asmuo bijo kalbėti, jaučiasi įbaugintas,
susirūpinęs, įsitempęs, ypač santykyje su
teisėsaugos pareigūnais
• Žmogus elgiasi taip tarsi klausytų kito asmens
nurodymų ir rodo ženklus, jog jo judėjimo
laisvė yra varžoma
• Asmuo dirba labai daug valandų
(neadekvačiai ilgus viršvalandžius)
• Žmogus jaučiasi neturįs teisės ateiti ir išeiti
kada panorėjęs
• Žmogui nėra atlyginama už jo darbą, mokama
labai mažai arba gaunamas užmokestis tik
“arbatpinigiai”
• Asmuo yra priklausomas nuo darbdavio dėl
daugelio dalykų, įskaitant transportavimą
ir būstą
• Žmogus negali nurodyti savo gyvenamosios
vietos adreso
• Žmogus savo darbdaviui yra skolingas didelę
pinigų sumą
• Sustiprintos apsaugos, stebėjimo priemonės
darbo ir gyvenamojoje vietoje
• Darbdavys savo dispozicijoje laiko savo
darbuotojų asmens dokumentus ir (ar) jų
uždirbamus pinigus
• Žmogus rodo ženklus, kad yra įžeidinėjamas,
kontroliuojamas ir kankinamas
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BENDRUOMENĖS

Prekybos žmonėmis programa yra Čikagos
metropolinės srities teisinės pagalbos
bendruomenės, kuri jau nuo 2012 m. yra
kovos su prekyba žmonėmis priešakyje,
projektas.
Pagal šį projektą prekybos žmonėmis
aukoms yra teikiama visapusiška teisinė
pagalba.
Šiai programai skyrus federalinę paramą
dabar teikiama ne tik teisinė pagalba, bet
vykdoma ir prevencinė veikla bei teikiama
techninė pagalba ir mokymai tiems
asmenims ir organizacijoms, kurios savo
veikloje susiduria su prekybos žmonėmis
aukomis.

NEMOKAMA • SAUGU • PATIKIMA
Daugiau informacijos rasite metrofamily.org
arba trafficking@metrofamily.org

SKAMBINKITE 312-986-4200
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PREKYBĄ
ŽMONĖMIS
SAVO BENDRUOMENĖJE

Jei įtariate, kad asmuo yra prekybos
žmonėmis auka, skambinkite:

1-888-3737-888
Daugiau informacijos taip pat rasite
traffickingresourcecenter.org

KAS YRA PREKYBA ŽMONĖMIS?
Prekeiviai žmonėmis pasitelkia jėgą, apgaulę arba
prievartą tam, kad auka sutiktų dirbti arba teikti
seksualines paslaugas.
JĖGOS panaudojimas prekybos žmonėmis atveju
paprastai pasireiškia fizinės jėgos panaudojimu,
asmens izoliavimu, seksualine prievarta arba
dokumentų konfiskavimu
APGAULĖS panaudojimas prekybos žmonėmis
atveju paprastai pasireiškia melagingais pažadais
dėl įdarbinimo, darbo sąlygų ar tiesiog geresnio
gyvenimo
PRIEVARTA pasireiškia grasinimais, įsiskolinimo
situacijos sukūrimu, psichologine prievarta arba
pasinaudojimu asmens pažeidžiamumu dėl
benamystės, priklausomybių ar imigracinio statuso.
Jaunesnio nei 18 metų amens įtraukimas į
komercinio sekso verslą, nepriklausomai nuo to
ar buvo panaudota jėga, apgaulė ar prievarta, yra
laikoma prekyba žmonėmis.

Prekyba žmonėmis vyksta ten,
kur mažiausiai tikiesi, pavyzdžiui:
• Viešbučiuose
• Moteliuose
• Krovininių automobilių
stovėjimo aikštelėse
• Konvencijose
• Striptizo klubuose
• Karnavaluose
• Baruose ir naktiniuose klubuose
• Gatvėje
• Šeimos verslo parduotuvėse
• Pasaulinio lygio sporto
varžybose
• Viešnamiuose
• Grožio salonuose
• Masažo salonuose

• Internete
• Fabrikuose
• Valymo paslaugų teikimo ir vaikų
priežiūros atveju - privačiuose
namuose
• Smulkaus verslo įmonėse
• Paslaugų teikimo industrijoje
• Fermose ir apskritai žemės ūkio
srityje
• Restoranuose ir maitinimo
paslaugas teikiančiose įmonėse
• Išmaldos prašymu užsiimančių
asmenų tarpe
• Palydos paslaugų sektoriuje

KAS YRA PREKYBOS
ŽMONĖMIS AUKOS?
Prekybos žmonėmis auka gali tapti bet kuris asmuo
nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar pilietybės.
Žmogus gali būti parduotas nepažįstamojo, darbdavio, pažįstamo ar draugo, o kartais net partnerio,
sutuoktinio, giminaičių ir tėvų.

PREKYBA ŽMONĖMIS YRA ŠIUOLAIKINĖ VERGOVĖ

TU GALI PADĖTI
JEI ĮTARI, KAD ASMUO YRA
PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKA:

Prekybos žmonėmis aukos turi teisę gauti pagalbą,
susijusią su:

• Jei žinai žmogų, kuriam gresia pavojus,
skambink 911.

• Apgyvendinimo paslaugomis
• Sveikatos apsauga
• Imigracine pagalba
• Maitinimu
• Teisine pagalba
• Finansine pagalba
• Įdarbinimo paslaugomis

• Dauguma prekybos žmonėmis aukų nekalba
angliškai arba nenusimano apie Amerikos kultūrą.
Rekomenduok asmenį, kuris galėtų padėti, nes
supranta išnaudojamo asmens kalbą ir kultūrą ir
nėra susijęs su prekybos žmonėmis išnaudojimo
situacija.

Jei įtariate, kad asmuo yra
prekybos žmonėmis auka,
skambinkite 1-888-3737-888
arba 1-312-986-4200.

• Skambink nacionaline prekybos žmonėmis
karštąja linija 1-888-373-7888. Apie prekybos
žmonėmis atvejį taip pat gali pranešti internetu
traffickingresourcecenter.org.
• Karštoji linija veikia 24 valandas per parą,
septynias dienas per savaitę, 365 dienas per
metus. Visi pranešimai yra konfidencialūs,
anonimiški. Teikiamos vertėjų paslaugos.

NEMOKAMA • SAUGU • PATIKIMA
Prekybos žmonėmis programa yra
Čikagos metropolinės srities teisinės
pagalbos bendruomenės projektas, pagal kurį prekybos žmonėmis aukoms yra
teikiama visapusiška teisinė pagalba.
Daugiau informacijos rasite
metrofamily.org arba

trafficking@metrofamily.org.

SKAMBINKITE 312-986-4200

Ši informacinė dalomoji medžiaga yra dalinai finansuota pagal
Pabėgėlių perkėlimo agentūros paramą nr. 902V0108-01, JAV
Sveikatos departamento paramą. Šios dalomosios medžiagos turinys
yra išimtinai jos autorių atsakomybė ir nebūtinai atspindi oficialią JAV
Sveikatos departamento, pabėgėlių perkėlimo ofiso politiką.

