OBCHOD S LIDMI

OBCHOD S LIDMI
Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, přepravování,
převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě
vyhrožování, únosu, podvodu a jiných forem nátlaku
s úmyslem druhou osobu zneužívat. To se týká nejen
prostituce a jiných forem sexuálního zneužívání, ale
rovněž oblastí nucených prací a služeb či jiných podob
otroctví, např. odstraňování orgánů.
OSN, Palermo 2000

OBCHOD S LIDMI
§ 168

Obchodování s lidmi

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje,
zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo
obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

ČERNÝ TRH
Na začátku století hlavní černé trhy:
1) zbraně, zbrojní a obranné systémy
2) drogy a prekurzory
3) strategické (např. jaderné) technologie
4) živí lidé (děti na adopci, ženy, děti i muži na prostituci nebo nucené práce,
nositelé strategických vědomostí)
5) mrtvá lidská těla a jejich komponenty (s použitím pro transplantace,
kosmetiku apod.)
6) exotická zvířata nebo jejich části
Pokud bychom spojili body 4 a 5, obchodování s lidmi je třetím
nejvýnosnějším nelegálním způsobem obchodování na světě

Každý rok
se na světě stane obětí
nelegálního obchodování s lidmi
více než 1 milion osob
300 až 500 tisíc v rámci Evropy
Roční příjem z obchodu s lidmi se odhaduje mezi 8,5 až 12 miliardami Eur
Mezinárodní organizace práce (ILO)
na světě

12,3 mil osob je obětí nucené práce,
z toho 2,4 mil současně obětí obchodu s lidmi,
roční zisk 31,6 miliard dolarů

ČESKÁ REPUBLIKA
země původu
cílová země

tranzitní země

NEJVÍCE OHROŽENÉ SKUPINY
- ženy (muži a děti také, ale ne tolik)
nejohroženější skupinou jsou ženy a děti z ekonomicky slabých zemí,
ale také ženy a děti z ekonomicky slabých skupin obyvatel v bohatších
zemích
- lidé, kteří pocházejí z neuspokojivého nebo nefungujícího prostředí
- osoby, které mají za sebou zkušenost ústavní péče
- lidé, kteří nedisponují informacemi, nebo je nedokáží získat (např. vlivem
nižšího intelektu, života v sociálně vyloučené lokalitě, duševní choroby
apod.)
- osoby žijící v chudobě
- uživatelé/ky drog
- lidé příslušející k marginalizované skupině (marginální = okrajový; pochází z
latinského marginalia = poznámky na okraji textu; marginalizovat
tedy znamená odsouvat na okraj zájmu, bagatelizovat.)
- osoby pracující v prostituci
- migrantky, migranti

ABYCHOM SE NESTALI OBĚTÍ
!! KLÍČOVOU ROLI HRAJE PŘÍPRAVA PŘED ODJEZDEM !!
prověř si pečlivě nabídku práce
– zná někdo tu agenturu, vycestoval jejím prostřednictvím, jak to fungovalo
v případě problémů
- i nabídce od kamaráda nebo známého je třeba věnovat velkou pozornost a
prověřit fakta
- agentura má mít pro svoji činnost povolení, má být zaregistrovaná
- získejte dopředu co nejpodrobnější pracovní smlouvu v jazyce, kterému
rozumíte! Jenom takovou smlouvu podepisujte!
- získejte předem pracovní povolení, pokud jedete někam přes známého,nejste
odkázaní na něj až po příjezdu, pracovní povolení si můžete zařídit sami už
před odjezdem v ČR
- získejte co nejvíce informací o místě, kde budete pracovat a žít
- všechny informace předejte rodině nebo spolehlivým známým , kde jste, co
děláte, kopii pracovní smlouvy, kontakt na místo pobytu, aktuální
fotografii, kopii pasu, spojení na agenturu či osobu, která
zprostředkovala

- nebojte se v nouzi obrátit na policii, ve všech evropských zemích jsou
takové osoby při nejmenším náznaku brány jako oběti násilí, zvlášť
pokud se jedná o ženy
- nebojte se, riskujete nejvýš, že vás vyhostí, to v té chvíli nejspíš chcete
- zbytečně nečekejte, protože čím hlouběji do tohohle bahna zapadnete, tím
hůř se z něj budete dostávat
pořád platí – nejlepší mít vše legálně, možná s o něco vyššími
vstupními náklady, ale bezpečně

