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Potrebujete radu alebo pomoc?

0800 800 818

Bezplatná národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Kampaň Ľudia nie sú na predaj - GIFT box Slovakia upozorňuje na fenomén

novodobého otroctva, ktorý je na Slovensku podceňovaný. Slovenská katolícka charita

sa preto snaží preventívnymi aktivitami, prednáškami na školách, v sociálnych zariade-

niach, v chudobných regiónoch alebo napríklad v rómskych komunitách upozorňovať

na možné riziká, ktoré dnes väčšina ľudí berie na ľahkú váhu.

Obchod s ľuďmi sa netýka len ľudí s nižším vzdelaním či znevýhodnených skupín

obyvateľstva. Potenciálnou obeťou môže byť každý: muži, ženy aj deti, ľudia s

vysokoškolským diplomom aj bez neho.

Naša kampaň ukazuje, že hoci navonok všetko môže vyzerať v poriadku a dokonca

lákavo, realita môže byť úplne iná a pre obete krutá.

Nenechajte sa oklamať! Ľudia nie sú na predaj!

GIFTbox Slovakia
Ludia nie sú na predaj!



Indikátory obchodovania s ľuďmi

• človek nemá prístup k svojim dokladom

• nemá slobodu pohybu a možnosť odísť, ak

chce

• nemá slobodu kontaktovania rodiny a

blízkych, môže mu byť odobratý telefón

• je nútený k vykonávaniu inej práce, ako mu

bola sľúbená, alebo za iných podmienok

• je rôznymi formami zastrašovaný

• vyhrážajú sa mu deportáciou alebo odovz-

daním polícii

• je mu odoberaná časť mzdy, nie je vôbec

vyplatená alebo je banková karta účtu  v

rukách zamestnávateľa

• je proti svojej vôli angažovaný v sexbiznise

alebo inej nútenej  práci

• je mu ubližované fyzicky, psychicky, sex-

uálne alebo trpí nedostatkom jedla, vody,

spánku, lekárskej starostlivosti alebo iných

základných potrieb

• je nútený splácať dlh za cestu, ubytovanie,

sprostredkovanie práce

Predaný do otroctva

Peter si potreboval privyrobiť na vlastné bývanie. Zopár

známych z okolia už v Anglicku bolo a tak nemal dôvod

pochybovať o bezpečnosti a úspechu plánovanej cesty. S ka-

marátmi si našli personálnu agentúru, cez ktorú sa dostali do

malého mesta severne od Londýna. Práca na stavbe aj pod-

mienky však na mieste od začiatku vyzerali inak, ako im bolo

sľúbene. Denne ťahali 12 až 16 hodín namiesto ôsmich, za

sprostredkované ubytovanie im sťahovali vysoké sumy, strava

bola slabá, ak vôbec nejaká bola, výplaty dlhý čas meškali...

Peter a jeho kolegovia sa pohybovali len na určených miestach

a vždy pod dozorom, bola obmedzovaná ich osobná sloboda.

Keď sa niekto ozval, začali sa im vyhrážať, jedného kamaráta

po neúspešnom pokuse o útek demonštratívne zbili. Po pár

týždňoch pochopili, že sa odtiaľ ľahko nedostanú, že pod-

mienky nie sú zlé len zhodou okolností, nezmenia sa k lep-

šiemu a že boli pravdepodobne predaní. Doklady im hneď na

začiatku vzali, jazyk nevedeli, a tak boli ich možnosti na

záchranu obmedzené. Po istom čase sa im však podarilo ujsť

a v blízkej nemocnici požiadať o pomoc. S pomocou

tlmočníka na polícii vypovedali, za asistencie mimovládnych

organizácií sa bez peňazí vrátili domov. Peter, 38

DRŽALI MA V IZOLÁCII. NEVEDEL SOM AKÝ JE DEŇ.

UROBILI ZO MŇA OTROKA.

VIAC INFO NA WWW.OBCHODSLUDMI.SK

ALEBO NA WWW.CHARITA.SK

Ak sa chystáš využiť ponuku niekoho

z tvojho okolia:

• over si všetko, čo ti je ponúknuté

(skontaktuj sa s potenciálnym

zamestnávateľom, ľuďmi, ktorí pre

neho pracovali,..)

• nevezmi žiadnu prácu len na základe

ústnej dohody

• zaujímaj sa aj o ďalšie podmienky tvo-

jho pobytu mimo domov /ubytovanie

– adresa, cena a spôsob hradenia,

voľný čas…

Ak budeš kontaktovať agentúru alebo

odpovedať na inzerát, zaujímaj sa o:

• registráciu a overenie agentúry či firmy, ktorá

prácu ponúka (referencie, www.upsvar.sk,

0800 800 818)

• presný popis tvojej pracovnej náplne – a trvaj

na tom, aby bola uvedená v pracovnej zmluve

• dobu, na akú bude pracovná zmluva pod-

písaná

• zaistenie pracovného povolenia a zdravot-

ného poistenia – informácie o nich majú byť

zakomponované v pracovnej zmluve

• presné adresy tvojho prípadného pracoviska a

ubytovania – a spoj sa vopred s budúcim

zamestnávateľom

• dĺžku a rozvrh pracovnej doby, výšku

stanovenej mzdy, spôsob a termín vyplácania

• výšku odmeny pre agentúru za sprostredko-

vanie prác

Čo pred vycestovaním?

• zabezpeč si dostatok peňazí (prípadne medz-

inárodnú platobnú kartu) – aj na prípadnú núd-

zovú cestu späť

• skontroluj si platnosť svojho cestovného dokladu

– podľa plánovanej dĺžky svojho pobytu, aj pod-

mienok krajiny, do ktorej cestuješ

• ak je to potrebné, vybav si víza pre danú krajinu

(príp. aj tranzitné, ak je treba pri prechode cez

územie ďalšej krajiny)

• zisti, aké formality musíš v danej krajine po prí-

chode vybaviť

• sprav si kópiu svojho cestovného dokladu

• zisti si a poznač/nauč sa/ telefónne číslo sloven-

ského konzulátu v krajine, do ktorej ideš – v

núdzi ti jeho pracovníci môžu pomôcť

• zabezpeč si cudzojazyčný slovník

• dohodni sa so svojimi blízkymi, v akom čase sa

budeš pravidelne ozývať (najlepšie telefonicky)

• nechaj svojim blízkym adresu, na ktorej sa budeš

zdržiavať/pracovať a kontakt na zamestnávateľa

Podpisuj len zmluvu, ktorej

rozumieš. Ak je v inom jazyku,

daj si ju dobre preložiť!
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