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ИЗВЈЕШТАЈ ЗА МЕДИЈЕ
Полиција Брчко дистрикта БиХ обиљежава 18. октобар,
Европски „Дан борбе против трговине људима“
Европска комисија је 2007. године прогласила 18. октобар Европским даном
борбе против трговине људима. Према подацима Међународне организације за
миграције, око два и по милиона људи у свијету су жртве трговине људима, а велики
проценат њих су дјеца.
Према подацима један број жртава трговине људима које су идентификоване
потичу и из Босне и Херцеговине.
Људима се тргује због присилног рада, просјачења, лажних усвајања, лажних
и присилних бракова, трговине људским органима, порнографије, присилне
проституције и слично, а најугроженија категорија су дјеца и дјевојке а у последње
вријеме и све више и радно способни мушкарци а све ради експлоатације.
Како би јавности указали на феномен трговине људима, те подигли ниво
свести грађана у превенцији и борби против трговине људима, Полиција Брчко
дистрикта БиХ данас,
18.10.2013. године, обиљежава овај дан кроз различита
дружења грађана и полиције, гдје врши подјелу промотивног материјала-летака
којима се указије на овај проблем.
Полиција Брчко дистритка БиХ и овом приликом позива грађане да уколико
имају било каквих информација а односе се на трговину људима да исте доставе
Полицији на број 122 или 049/233-200.

Шта је трговина људима
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Просјачење је облик стицања материјалне
добити кориштењем склоности људи ка
самилости према особама које се тиме баве.
Из тога често проистиче злоупотреба која се
изражава као организовани криминал и
експлоатација особа а посебно дјеце која су
приморана на овај облик експлоатације.

ПРЕВEНЦИЈА PRОСJAЧEЊA
Уколиko се oдlучiтe dаti мilost osoбi koјa se baвi
прosjačeњem potrebнo je:
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Трговина људима је ужасавајућа и
забрињавајућа појава која обухвата:
Врбовање
Киднаповање
Продаја
Стављање особе у ропски/запосленички
однос.
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Људима се тргuјe збоg:

Б
БОРБА ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Umjesto novцa dati kiфlu,
Кupiti sladoled,
Kupiti sendvič,
Kupiti sok,
Kupiti odjevni predmet,
Kupiti obuћu i sl.

Пrisiлнog rada
Prosjaчeњa
Лaжniх usвajanja
Lažnih i пrisilnih braкova
Prisilne prostituцije
Pornograфije
Сex turizma i zabave.

Полиција Брчко дистрикта БиХ
Тел. 049/233-200, 049/233-201,
122 или 049/122

ШТА УРАДИТИ КАДА ВАС
ЕКСПЛОАТИШУ:
- Позовите ПОЛИЦИЈУ на
бесплатан број 122, или 049 233
200
- Потражите љекарску помоћ:
У колико сте задобили повреде од
експлоататора требате се обартити у
хитну помоћ и затражити да вам изадју
увјерење о претрпљеним повредама.

ВАША ПРАВА АКО СТЕ
ИЗЛОЖЕНИ
ЕXПЛОАТАЦИЈИ
Заштиту,помоћ и подршку жртвама
трговине људима дужни су
пружити: полиција, тужилаштво,
центри за социјални рад,
здравствене установе, школе и
надлежни суд.
Називамо их субјекти заштите.
Субјекти заштите дужни су без
одлагања обезбједити помоћ
жртви.
Интерес и добробит особа које
трпе еxплоатацију мора да буде
приоритет, посебно ако је жртва
дијете,старија особа,особа са
инвалидитетом или под
старатељство.

- Обратиtе сe цeнtrу зa sоciјaлni

raд

Полиција је дужна да одмах
интервенише након пријаве о
еxплоатацији.
Центар за социјални рад је
обавезан да особи изложеној
еxплоатацији одмах пружи
социјалну заштиту која може
укључивати и хитан смјештај,
савјетовање и друге мјере.

Вашa Полицiјa !!

www.policijabdbih.gov.ba

Стручни савјетник шефа
Полиције за послове инфирмисања
Халид Емкић

