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PREKYBA ŽMONĖMIS reiškia asmenų verbavimą, pervežimą, perdavimą, slėpimą ar priėmimą naudojant įvairias prievartos 

formas, apgaulę, sukčiavimą, piktnaudžiavimą valdžia ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu  arba duodant ar gaunant 

mokestį, ar kitokią naudą siekiant gauti sutikimą asmens, kurio įtakoje yra kitas asmuo, pastarojo išnaudojimo tikslais. Jei žmogaus 

sutikimas būti pervežamu buvo išgautas naudojant šias priemones, jis yra laikomas nusikaltimo auka.  

Vaiko iki 18 metų verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas išnaudojimo tikslais yra laikomas prekyba 

žmonėmis net jei nebuvo panaudotos aukščiau išvardintos priemonės. 

AR ŽINAI, KAD: 

 Kiekvienais metais apie 1,2 mln. vaikų visame pasaulyje yra parduodami į sekso vergiją. 

 Lietuvoje tikrieji prekybos vaikais skaičiai nėra žinomi, tik žinoma, kad tarp ieškomų dingusių vaikų Lietuvoje didžiausią 

dalį (apie 37 proc.) sudaro 14-18 metų vaikai.  

 Į prekybos žmonėmis pinkles patenka ne tik rizikos grupės vaikai, bet ir vaikai iš palankių, rūpestingų šeimų. 

Kam yra išnaudojami vaikai ir jauni žmonės 

 priverstiniam darbui, organų pardavimui, išmaldos prašymui arba smulkioms vagystėms,   nusikalstamai veiklai, 

neteisėtam įvaikinimui, ankstyvosioms santuokoms, seksualiniam išnaudojimui, pornografijai ir kitokioms išnaudojimo 

formoms. 

 ATMINK, Tu irgi gali nukentėti nuo prekybos žmonėmis, jei:  

 nepažįstamas, seniai matytas pažįstamas, draugas, giminaitis staiga tampa „ geradariu“; 

 siūlo gerai apmokamą darbą, greitą uždarbį, viskuo pasirūpinti, už viską sumokėti, o atiduoti galėsi -  kai galėsi uždirbti; 

 vengia pasakoti apie save, tačiau giriasi geru uždarbiu, puikuojasi brangiais daiktais; 

 vengia pateikti išsamią informaciją apie siūlomą darbą, darbdavį, darbo vietą, darbo sąlygas, apmokėjimą už darbą ir kitą 

tau svarbią informaciją; 

 siekia tave kontroliuoti: paima asmens dokumentus, mobilųjį telefoną, persekioja, o atsisakius – pradeda grasinti. 

Dažnai aukomis tampa: 

 Vaikai ir nepilnamečiai, kurie, nepriklausomai nuo jų gyvenimo sąlygų, yra linkę labiau pasitikėti žmonėmis. Juos 

lengviau įtikinti, o internetinėje erdvėje – lengviau surasti ir pasiekti.  

 Vaikai iš globos namų ar probleminių šeimų, kurie dažnai nelanko mokyklų. 

 Optimistiškai nusiteikę asmenys ir tikintys, kad nelaimingi įvykiai jį aplenks.   

 Asmenys, desperatiškai ieškantys papildomo pajamų šaltinio. 

 Socialinei rizikos grupei priskiriami žmonės, kurie dažnai yra nepriimami vietinių bendruomenių. 

 

Reikalingą pagalbą Tu gali gauti: Bendruoju pagalbos tel. 112,  Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis 

tel: +370 616 91119 (visą parą), Lietuvos Caritas SOS numeris +37067961617 ( VISĄ PARĄ),Tarptautinė migracijos 

organizacija  8700 77887. 

Jautrūs, pamokantys filmai Tau : „Dvi mažos mergaitės“, „ Lilija amžinai“. 

IR DAR...Stiprus ir drąsus žmogus tas, kuris išdrįsta kalbėti apie savo problemas ir prašyti pagalbos.                            

                                                                                  

Sudarė: socialinė pedagogė Inga Stonienė 

SPALIO 18 –oji diena yra Europos Sąjungos 

kovos su prekybos žmonėmis diena. Visame 

pasaulyje sutinkama, kad prekyba žmonėmis 

yra vergijos forma, pažeidžianti prigimtines 

žmogaus teises. Prekyba žmonėmis – tai 

reali grėsmė, bet kokio amžiaus, socialinio 

statuso ar lyties žmogui. 


