
Prekyba žmonėmis jau tapo 

pasauliniu, gerai organizuotu verslu, nešančiu 

didžiulį pelną prekeiviams. Nors tikslių duomenų 

nėra, tačiau vertinama, kad kasmet 

apie 800 000 – 12 000 000 asmenų tampa šio 

nusikaltimo aukomis. 

• Elgetavimas. Tai asmens vertimas prašyti 

išmaldos viešose vietose ar rinkti aukas kitokia 

forma, kai visos surinktos lėšos ar jų dalis yra 

pasisavinamos išnaudojančio asmens; 

• Vaikų pornografija; 

• Moterų išnaudojimas surogatinei motinystei. 

Tai moters vertimas pastoti natūralaus ar 

dirbtinio apvaisinimo būdu, išnešioti kūdikį ir jį 

pagimdyti, atsisakant visų motinystės teisių į jį; 

• Prekyba vaikais, kūdikiais įvaikinimo tikslais; 

• Priverstinė santuoka. Tai asmens išnaudojimas 

santuokos sudarymui, siekiant socialinių ar 

finansinių garantijų užtikrinimo; 

• Vergiškas darbas. Išnaudojimas priverstiniam 

darbui ar paslaugų teikimui, tai asmens vertimas 

atlikti bet kokį darbą ar paslaugas, kurių asmuo 

nesutiko atlikti sava valia; 

• Prekyba organais. Tai nelegalūs žmonių organų 

ar jų dalių (audinio, ląstelės) išėmimai. Tai 

prekyba žmonėmis organų, audinio, ląstelės 

išėmimo tikslu, žmogaus orumą ir fizinį 

neliečiamumą; 

• Seksualinis išnaudojimas prostitucijai, 

pornografijai; 

 Išnaudojimas nusikaltimams. Tai priverstinis 

žmonių įtraukimas į nusikalstamų veikų vykdymą, 

asmens vertimas užsiimti vagystėmis, prekyba 

narkotikais, kita nusikalstama veika. Dažniausiai į 

tai įtraukiamas jaunimas, mažamečiai vaikai, 

vaikai iš socialinės rizikos šeimų, vaikų globos 

namų bei asmenys iš įkalinimo įstaigų. 

 

 Žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių 

priežasčių negali apsisaugoti patys, tampa 

pagrindiniu prekeivių žmonėmis taikiniu.  

 

 Dažniausiai aukomis tampa: 

 Vaikai ir nepilnamečiai, kurie yra labiau linkę 

pasitikėti žmonėmis, labiau rizikuoti. Juos 

lengviau įtikinti, o internetinėje erdvėje – lengviau 

surasti ir pasiekti. 

 Vaikai iš globos namų ar probleminių šeimų, 

ypač tie, kurie nelanko mokyklos; 

 Asmenys, desperatiškai ieškantys papildomo 

pajamų šaltinio, turintys skolų, didelių 

įsipareigojimų ir kuriems nepavyksta reikalingų 

pajamų užsidirbti Lietuvoje; 

 Socialinę riziką patiriantys žmonės: benamiai, 

negalias turintys, kenčiantys nuo įvairių 

priklausomybių asmenys; 

 Potencialūs emigrantai, kurie yra pasiruošę ir 

gali iš karto savo noru išvykti į kitas šalis vos gavę 

pelningai skambančius pasiūlymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikia sunerimti, kai mažai pažįstamas 

,,geradaris“: 

 Siūlo gerai apmokamą darbą, greitą uždarbį, 

viskuo pasirūpinti, už viską sumokėti, o atiduoti 

galėsi – kai uždirbsi; 

 Vengia pateikti išsamią informaciją apie 

siūlomą darbą, darbdavį, darbo vietą ir gyvenimo 

sąlygas, apmokėjimą už darbą ir kitą tau svarbią 

informaciją; 

 Siekia tave kontroliuoti, paimti asmens 

dokumentus, mobilųjį telefoną, persekioja, o 

atsisakius – pradeda grasinti; 

 Vengia pasakoti apie save, tačiau giriasi geru 

uždarbiu, puikuojasi brangiais daiktais. 

 



Jei gavai pasiūlymą greitai užsidirbti: 

 Klausk darbdavio, artimųjų, ieškok 

informacijos internete apie pasiūlymą, įmonę, 

darbdavį ir įdarbintoją, situacija darbo rinkoje ir 

oficialius darbo įkainius. 

  Reikalauk darbo sutarties, susipažink su joje 

nurodytomis darbo sąlygomis, įskaitant 

apmokėjimą už darbą, palygink su oficialiais 

įkainiais už tokį darbą toje valstybėje ir įsitikink, 

kad jie realūs; 

 Jei vyksti į kitą vietovę, informuok artimuosius 

apie įdarbintoją, darbdavį, savo gyvenamąją ir 

darbo vietą, naujus kontaktus, sutark su jais, kada 

jiems praneši apie savo nuvykimą ir kaip praneši, 

jei pateksi į bėdą. 

 

 Nors visame pasaulyje prekyba žmonėmis yra 

pripažinta kaip nusikalstama ir nelegali veikla, 

tačiau tai tebėra viena sparčiausiai augančių 

organizuoto tarptautinio nusikalstamumo formų. 

Pastarųjų metų tendencijos ir statistiniai duomenys 

rodo, kad iš 15 846 užregistruotų prekybos 

žmonėmis aukų Europos Sąjungoje 2 375 buvo 

vaikai (apie 15 proc.) 

 

 

 

Šaltiniai:  

,,Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla 

mokykloje. Metodinės rekomendacijos“. Vilnius, 2005; 

http://prekybazmonemis.lt/ 

http://humandevelopment.gov.bz/index.php/atips/ 

 

 

 

 

KREIPKIS, PRANEŠK, PRIIMK 

PAGALBĄ 

Bendrasis pagalbos tel. 112 (visą parą) 

 

Palik žinutę: 

Policijos pasitikėjimo tel. +370 5 272 5372 

Policijos el.p.: prekybazmonemis@policija.lt 

 

Nemokamos pagalbos linijos dingus vaikui 

tel. 116000. 

 

Emocinė parama – nemokamos jaunimo 

linijos tel. 8 800 28888. 

Internetinė prieiga: 

http://www.jaunimolinija.lt  

 

Pagalba vyrams, moterims, vaikams tel.                   

+370 679 61 617,  

                   +370 652 98 187. 

El. p.: info@anti-trafficking.lt,            

centras1@missing.lt  

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS 

TARNYBA 

 

 

Prekyba žmonėmis: 

bijoti,  

žinoti ar  

ignoruoti? 
 

 
 

 

 

Parengė:  
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos  

socialinė pedagogė Jolanta Petraitė 

El. p. adresas: socpedagogejolanta@gmail.com 

Darbo tel. Nr. (8 41) 580813 
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