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Kovos su prekyba žmonėmis 
ir išnaudojimu centras

Kanados ambasados biuras, 
Vilnius



Prekyba žmonėmis – 
tai asmenų verbavimas, 
pervežimas, perkėlimas, 
perdavimas, laikymas, slėpimas 
ar jų kontroliavimas siekiant 
išnaudoti. 

Pastaraisiais metais pastebimas 
padidėjęs televizijos reklamų 
ir programų, interneto, ypač 
popmuzikos dainų ir vaizdo klipų 
hiperseksualizavimas.

Sąvadautojai gali lengvai suvilioti ir 
primesti tam tikrą gyvenimo būdą, 
nes jis atrodo patraukliai ir teikia 
pasitenkinimą. 

Prekyba 
zmonemis`́ .



Per susitikimus,
per draugus ar pažįstamus,
per vaikinus ar merginas,
per šeimos narius,
per laikraščių skelbimus,
per internetą.

Tai gali būti tiesiog žmogus, 
rašantis Tau žinutes į 
socialinio tinklo svetainę, 
kviečiantis draugauti ir 
norintis artimiau susipažinti.
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Kaip sąvadautojai 
gali surasti ir 
užverbuoti Tave?



Sąvadautojai gali būti ir prekeiviai 
žmonėmis.

Pagrindiniai veikėjai prekybos 
žmonėmis pasaulyje.

Vyrai vadinami suteneriais,  
moterys – viešnamių šeimininkėmis. 

Abi sąvokos reiškia tą patį.

Merginos ir vaikinai išnaudojami, 
norint uždirbti pinigų.

Toks yra šis žaidimas, 
ir nemanyk, kad jame galima išlikti 
saugiai.

Tikrai nenorėsi šiame žaidime įstrigti 
ilgiau.

Tai – pelnymasis iš prostitucijos.

Ir tai neįvyksta per naktį.

Štai kas nutinka – 
verbavimas, kontroliavimas, 
atskyrimas.

Štai taip tu  
patenki į spąstus.

Sąvadautojai 



Tai gali atsitikti bet kam. 
Vakarėliuose, prekybos centruose, baruose,
pamėgtose susitikimų vietose,
autobusų stotelėse, traukinių stotyse, oro 
uostuose.
Tokiose vietose, kuriose nė nepagalvotum, kad tai 
gali įvykti:
jaunimo centruose, globos įstaigose, mokyklose.
Ten, kur manai esanti saugi:
gatvėse, internete.

Būk budri!
Esi jauna ir naivi –
sąvadautojai naudojasi Tavo patiklumu.
Galbūt neturi pinigų, 
jautiesi prislėgta, 
susidūrei su gyvenimo iššūkiais.
Nesutari su tėvais,
trūksta dėmesio ar meilės,
turi nedaug draugų.
Sąvadautojas gali būti vienas iš jų,
apsimetantis Tavo bičiuliu,
galbūt net Tavo vaikinu ar gera pažįstama.
Žinoma, jis apgaubs Tave karališku dėmesiu,
pirks įvairiausius daiktus,
vardinius batus, 
drabužius ir rankines.
Vesis į restoranus,
netgi pasiūlys vietą gyventi.
Tu gali įsimylėti,
su juo pasijausti 
tikra princese.

Verbavimas



Jei Tave užverbavo, 
Tu – jau žaidime.
Sąvadautojai atskirs Tave 
nuo šeimos, draugų. 
Panaudos paprastas priemones – 
komplimentus ir dėmesį. 
Žarstys juos negailėdami!
Tiek komplimentų ir dėmesio
nesi gavusi anksčiau. 
Gali jaustis suprasta,
sąvadautojai įgis Tavo pasitikėjimą,
meilę, ištikimybę. 

Ir viskas tam, kad paveiktų 
Tave psichologiškai ir galėtų 
manipuliuoti Tavimi.

Laikas pažiūrėti į tai rimtai. 
Sąvadautojai gali smurtauti, 
rasti būdų, kaip Tave kontroliuoti, 
riboti pokalbius su šeima ir draugais,
klausytis Tavo telefono pokalbių. 
Tu išsigąsi. 
Jeigu to nepakaks, 
prasidės smurtas: 
uždarymas, mušimas, 
smaugimas, žaginimas. 
Ir tai – ne pabaiga.

Atskyrimas 



Tavo pasaulis pasikeis: 
būsi priversta daryti tai, 
ko nenori:
šokti už pinigus,
užsiimti seksu su kitais. 
Bandysi pasakyti „ne“ – 
brangiai sumokėsi.

Tave atskirs nuo draugų ir šeimos. 
Neturėsi į ką kreiptis, 
jie Tave kontroliuos, 
žlugdys. 
Ir tai nesiliaus.

Jie sakys, kad Tu skolinga 
jiems už
būsto nuomą, dovanas, maistą. 
Jie privers patikėti,
kad nėra kitos išeities, 
kad privalai grąžinti skolą.

Dabar jie valdo Tave.



Kai tampi jų nuosavybe, 
žaidimas tęsiasi. 
Tu būsi valdoma:
gąsdinama, Tau bus grasinama,
bus naudojama prievarta prieš Tave,
Tavo šeimą ir net draugus.

Bus atimta Tavo tapatybė 
ir suteikta netikra.
Tave vadins bjauriais žodžiais, keiks. 
Vers jaustis taip,
lyg būtum nieko verta. 
Vers užsiimti 
seksu už pinigus, narkotikus. 
Visko neįmanoma išvardinti.

Sąvadautojai nustato taisykles. 
Nuveža ir parveža 
iš sekso pirkėjų. 
Tave nuolat tikrina. 
Tu darai tai, ką liepia,
ir atiduodi viską, 
ką uždirbai. 
Jie gali sakyti, 
kad tai Tavo ateičiai.
Netiesa!

Kontroliavimas 
ir išnaudojimas



Sąvadautojai, 
užsiimantys 
prekyba žmonėmis, 
daro nusikaltimą 
ir už tai bus 
patraukti 
baudžiamojon 
atsakomybėn.



Ką šis žaidimas 
reiškia sąvadautojams? 
Didelius pinigus. 
Visi pinigai keliauja 
jiems. 
Viskas jiems. 
Ne Tau. 
Jie negalvoja 
apie Tave. 
Jiems rūpi tik jų pačių gerovė. 
Jų žaidime 
Tu – tik marionetė.
Auka.

Būti geriausiems 
šiame žaidime –
štai ko nori sąvadautojai. 

Neįkliūk į pinkles.

Prostitucija = 
prekyba žmonėmis = 
NUSIKALTIMAS

Epilogas



Adaptuota pagal:

Kanados karališkosios raitosios policijos /  
Royal Canadian Mounted Police /  
Gendarmerie royale du Canada 
www.deal.org / www.rcmp-grc.gc.ca 

ir 

Kanados kovotojų su nusikaltimais asociacijos /  
Canadian Crime Stoppers Association
http://www.canadiancrimestoppers.org

medžiagą. 
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Jei Tu arba asmuo, kurį pažįsti, 
yra prekybos žmonėmis auka, 
skambink policijai telefonu 

ARBA 

Pranešk apie ištikusią bėdą 
Kovos su prekyba žmonėmis ir 
išnaudojimu centrui telefonu 
+ 370 679 61617 (visą parą), 
www.anti-trafficking.lt 

ARBA 

Jeigu Tau ar Tavo pažįstamam 
asmeniui reikia pagalbos, pasikalbėk 
su suaugusiuoju, kuriuo pasitiki 
(šeimos nariu, mokytoju, mokyklos 
tarybos nariu), arba susisiek su 
Jaunimo linijos konsultantu telefonu 
8 800 28888 
ar internetu 
info@jaunimolinija.lt 

Ar Tau 
reikalinga 
pagalba?
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