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Жртва трговине људима може бити свако - у Краљеву обележен Европски дан
борбе против трговине људима
Трговина људима је глобални феномен у којем се жене, деца и мушкарци
подвргавају разноврсним облицима злостављања и искоришћавања, чиме се
повређују њихова основна права. Он погађа све земље – оне у политичкој и
економској транзицији, неразвијене и земље у развоју. Чињеница је да жртва
трговине људима може бити свако, независно од порекла, година, националне
припадности, образовања, социјалног статуса.
Србија је земља порекла, транзита и дестинације жртава трговине људима
којима се тргује у сврху принудног рада, принуде на просјачење, сексуалне
експлоатације, принуде на вршење кривичних дела и др. Сиромаштво,
занемаривање и насиље у породици, претходно искуство маргинализације и
дискриминације, најчешћи су узроци који претходе уласку у ситуацију трговине
људима. Недостатак могућности за образовање, висока стопа незапослености,
недоступност социјалне и здравствене заштите, одсуство правовремене и
ефикасне заштите особа од насиља и дискриминације, чини да се многи нађу у
опасности од трговине људима.
Град Краљево је, организовањем централне овогодишње манифестације
обележавања Европског дана борбе против трговине људима – 18. октобра, преко
Савета за родну равноправност, наставио активности у овој области. Овим
догађајем у нашем граду заправо је започела примена Стратегије превенције и
сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 20172022. и Акционог плана, које је у августу ове године усвојила Влада Републике
Србије.
Такође, на нивоу града, данас је оформљен нови локални Тим за борбу
против трговине људима, у који су ушли представници Савета за безбедност,
Савета за родну равноправност, Градског већа, помоћник градоначелника за
социјална питања, Основног и Вишег суда, Основног и вишег јавног тужилаштва,
Полиције, Комуналне полиције, Инспекције рада, Канцеларије за младе, Школске
управе, Дома здравља, Центра за социјални рад, Црвеног крста, удружења
грађана „Руке пријатељства“, „Хуманитарно срце“ и „Антос“.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да му је веома драго
што се у Краљеву обележава овај дан, и то у присуству републичких и градских
власти, оних који треба да припреме и донесу нове законе, оних који ће
санкционисати трговину људима, али и оних који треба да их примењују.
„Веома је важно да превентивно делујемо како Србија не би била земља
одакле полази ова врста пошасти, али како не бисмо били ни крајња дестинација.
Због тога је важна улога медија, школске управе, школа и професора, а ми као
политичари треба да промовишемо оне вредности на којима треба да се заснива
ово друштво, а не да се правимо да проблем не видимо. Морамо да
санкционишемо сва она дела у којима видимо и најмању сумњу за настанак ове
врсте проблема. Надам се да ћемо као друштво, не као политичари, не као људи
који се баве јавним послом, пронаћи начин да увек приметимо овакве ствари, да

их пријавимо, како би онда држава реаговала. Надам се да ћемо на том путу
имати подршку свих вас“, поручио је градоначелник Краљева на обележавању.
Дубравка Филиповски, чланица Савета за безбедност и унутрашње послове
Народне скупштине Србије и једна од координаторки Женске парламентарне
мреже, истакла је да у борби против трговине људима нема заштићених.
„Наш циљ је да упутимо сваког човека, свако дете, како да се суочи са овим
проблемом, како да не постане жртва, да избегне радну и сексуалну
експлоатацију, принуду, како да се обрати људима који свакодневно раде на
превенцији и примени репресивних мера. Посебно је важан систем подршке
жртвама и економско оснаживање жена и девојчица које су преживеле овај вид
насиља са циљем да буду самосталне и независне, при чему је њихово
образовање, а потом и запошљавање, од кључне важности“, истакла је Дубравка
Филиповски, додавши да, према подацима Уједињених нација, само у Европи, има
140.000 људи који су жртве трговине људима, а да су у Србији, током последњих
неколико година, у овој области пооштрене казне.
Она је похвалила Савет за родну равноправност града Краљева као један
од најактивних савета у Србији.
Државна секретарка Министарства унутрашњих послова Биљана Поповић
Ивковић је поручила да је у Краљеву како би пружила подршку локалном тиму који
се бави проблематиком трговине људима, када је реч о превенцији, ширењу
свести и заштити жртава, а да је циљ Владе „снажна, континуирана и
свеобухватна одлучност да се обрачуна са криминалним групама и појединцима
који врбују младе људе, првенствено децу, а сексуално и радно експлоатишу
друге грађане“. Циљ је и да се кроз обуке деца едукују и науче како да се заштите.
„Припадници Министарства унутрашњих послова, са другим државним
институцијама, свеобухватно ће радити на сузбијању криминалитета када је реч о
трговини људима“, поручила је државна секретарка.
„Када признамо да проблем постоји, извесно је да ћемо га и решити. Ми смо
врло одлучни и имамо ветар у леђа, сарадњу свих државних институција. Сигурна
сам да тек креће битка са криминалцима који су ударили на нашу децу, нашу нејач
и жене“, нагласила је Биљана Поповић Ивковић.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, у Србији је
последњих година доминантна унутрашња трговина људима, експлоататори су
наши држављани, а у мањој мери смо земља порекла жртава трговине људима и
земља транзита. Од почетка године је идентификовано 26 жртава трговине
људима, а у прошлој их је било 55. Према речима националног координатора за
борбу против трговине људима Митра Ђурашковића, од почетка године
припадници МУП-а су поднели шест кривичних пријава због овог кривичног дела.
„Препознати су нови облици експлоатације, велики број малолетних лица као
жртве трговине људима злоупотребом саверемених технологија. Било је готово 80
пријава на сумњу трговине људима, а идентификовано је 26 жртава насиља.
Расте број пријава институција, нарочито просвете, будући да су и школе
укључене у систем превенције“, каже Ђурашковић, додајући да и систем
здравства треба да се укључи у систем превенције.

Трговци људима своје жртве најчешће врбују преко огласа за посао,
друштвених мрежа. Најзаступљеније су радна и сексуална експлоатација,
најизложеније жене и девојчице. Зато је важна превенција.
Како је истакао, министар унутрашњих послова је формирао Радну групу за
спровођење и праћење Стратегије, а Влада је формирала Савет за борбу против
трговине људима.
У Краљеву су, према подацима које је изнела координаторка досадашњег
Тима за борбу против трговине људима, представница краљевачког Центра за
социјални рад Соња Јаћовић, од почетка године поднете две кривичне пријаве за
кривично дело трговине људима против три лица, идентификоване су две жртве, а
једној од њих је пружена заштита преко Центра за заштиту трговине људима из
Београда. Три лица су правоснажно осуђена, а неки од њих су још увек на
издржавању казне затвора због кривичног дела трговине људима у Краљеву.
Председница Савета за родну равноправност, заменица секретара
Скупштине града Краљева Лидија Павловић је истакла значај укључености
великог броја институција у локални тим.
„Надамо се да ће формирањем локалног тима и овај проблем постати
видљивији у нашем граду, да ћемо се бавити превенцијом, почев од најмлађих –
предшколаца и ученика основних и средњих школа, којима ова проблематика
можда није позната, али је значајно превентивно деловати“, истакла је Лидија
Павловић.
У програму обележавања Европског дана борбе против трговине људима,
читајући аутентичне исказе жртава трговине људима, учествовале су волонтерке
Црвеног крста, а плакати ученика Уметничке школе и фотографије Фото-кино
клуба Краљево су пратили казивања учесника.

