


Trgovina ljudima je problem koji se 
globalno tiče svih nas. Mnogi vjeruju 
da se trgovina ljudima odnosi samo na 
neke zemlje na periferiji, ali je ista znatno 
organizovanija.

Može se sa sigurnošću reći da se tr-
govina ljudima na neki način odnosi na 
sve zemlje. Zemlje mogu biti odredišne, 
tranzitne ili zemlje porijekla odakle dolaze 
žrtve trgovine ljudima.

Zato je nemoguće ukazati na samo 
jedan broj zemalja kada se radi o trgovini 
ljudima. Trgovina ljudima se zbog toga 
ne može ograničiti ili tretirati kao udaljen 
problem. 

Kao bližnji moramo uvidjeti da pro-
blem postoji u našoj sredini i da, u prin-
cipu, bilo ko može postati žrtva te krimi- 
nalne pojave koja ga lišava osnovnih 
ljudskih prava.

Šta je trafficking?
Trafficking izvorno znači transport roba u 
svrhu trgovine.

Kada se radi o trgovini ljudima traf-
ficking je pogodan izraz koji se koristi 
kada se s ljudima izloženim traffickingu 
postupa upravo kao s robom, a njihova 
osnovna ljudska prava su povrijeđena i 
oduzeta.

Društvene grupe koje su pretežno žrtve 
trgovine ljudima su žene i djeca. Među-
tim, prema Svjetskoj banci raste takođe i 
broj odraslih muškaraca i dječaka.

Ta ljudska bića ne samo da se tretiraju 
kao roba već su takođe i izložena moder-
nom ropstvu. Postali su roblje u svijetu 
u kojem su skoro sve zemlje potpisale 
konvencije o zabrani ropstva a tu se traf-
ficking događa.

Europol procjenjuje da oko 120.000 
žena stiže godišnje u Evropu po toj 
osnovi.

Trgovina ljudima se može odvijati unu- 
tar granica neke države, ali najčešće pre- 
lazi međunarodne granice. Trgovina ljudi-
ma je veoma unosna, a jedna osoba se 
može prodati više puta. Evropska unija 
je izračunala da zarada organizovanih 
kriminalnih bandi prelazi 31.600 miliona 
dolara godišnje.

Kako se vrši?
Regrutovanje se obavlja po različitim 
osnovama i u različite svrhe: trgovina 
ljudskim organima, prisilan rad, krađa, 
prosjačenje, seksualne svrhe…

Iako postoje različite svrhe, trgovina 
ljudima u seksualne svrhe je najčešći uz-
rok regrutovanja. Najlakše žrtve trgovine 
ljudima su mlade djevojke i žene u zem-
ljama sa niskim društvenim standardom 
i lošim uslovima za svjetliju i sigurniju 
budućnost.

Ženama se često obećavaju radna 
mjesta u zemljama sa višim društvenim 
standardom, a takođe se često prevarom 
uvlače u brak, prodaju od rodbine kada 
se smatra da su osramotile porodicu, ili 
se jednostavno otimaju radi seksualnog 
iskorištavanja.

trafficking trafficking
Människohandel är ett problem som
rör oss alla globalt. Många tror att män-
niskohandel bara rör vissa länder i peri-
ferier men det är mer organiserat än så.

Man kan med viss säkerhet säga att 
människohandel rör alla länder på något 
sätt. Länderna kan vara mottagarländer, 
transitländer eller ursprungsländer som 
offren för människohandel kommer ifrån. 

Därför är det omöjligt att peka på bara 
ett antal länder när det gäller människo-
handel. Människohandeln kan därför 
inte begränsas eller betraktas som ett 
avlägset problem.

Som medmänniskor måste vi inse att 
problemet finns mitt ibland oss och att i 
princip vem som helst kan falla offer för 
det kriminella fenomenet som tar ifrån 
oss alla våra grundläggande mänskliga 
rättigheter. 

Vad är trafficking?
Trafficking betyder egentligen transport-
ering av varor för handelsändamål.

När det gäller människohandel är traf-
ficking en passande term som används 
då människorna som blir utsatta för 
trafficking blir behandlade som just varor 
och deras grundläggande mänskliga rät-
tigheter blir kränkta och berövade.

De sociala grupperna som faller mest 
offer för människohandel är kvinnor och 
barn, men enligt Världs Banken börjar 
antalet män och pojkar att öka.

De här människorna blir inte bara be-
handlade som varor utan får också delta 
i det moderna slaveriet. De blir slavar i 
en värld där alldeles för många länder 
har skrivit på konventioner som förbjuder 
slaveri men där trafficking förekommer. 

Europol uppskattar att det kommer 
120 000 kvinnor årligen till Europa på 
dessa grunder.

Människohandel kan utspelas inom ett 
lands gränser men det är vanligast att 
den korsar internationella gränser. Han-
del med människor är väldigt lönsamt 
då en människa kan säljas flera gånger. 
Europeiska Unionen har beräknat att de 
organiserade ligornas årliga förtjänst är 
en siffra på ca 31 600 miljoner dollar. 

Hur går det till?
Rekryteringen sker på olika grunder och 
till olika ändamål: organhandel, tvångsar-
bete, stölder, tiggeri, sexuella ändamål…

Trots att de andra ändamålen förekom-
mer är handel av människor för sexuuella 
syften den vanligaste orsaken till rekryter-
ing. De som lättast faller offer för män-
niskohandeln är unga flickor och kvinnor 
i länder som har dålig social standard 
och dåliga förutsättningar för en ljus och 
trygg framtid.

Kvinnorna får oftast löften om jobb i 
länder med bättre sociala förutsättningar, 
men det förekommer också att kvinnorna 
blir lurade in i äktenskap, sålda av familj 
då kvinnan anses ha vanärat familjen, 
eller helt enkelt kidnappad för att utnyt-
tjas sexuellt.



Kada se žrtve prokrijumčare u druge 
zemlje, često im se oduzimaju lični doku-
menti, pasoš, novac itd.

Ženama se oduzima identitet i drže se 
izolovane u stanovima ili slično. Da bi im 
se skršila volja i da bi bile pod kontrolom, 
žene često bivaju drogirane i izložene 
raznim oblicima zlostavljanja.

Šta mogu učiniti? 
Osnovni razlog zašto trgovina ljudskim 
bićima postoji je vrlo jednostavan: trgo-
vina ljudima postoji zato što postoji 
odgovarajuća potražnja.

Pojedinci mogu verbalno početi borbu 
protiv trgovine ljudima. Podizanjem svi-
jesti o problemu i širenjem informacija 
može se stvarati odbojnost za kupovinu 
seksualnih usluga. Svaka osoba može 
davati podršku različitim organizacijama 
koje djeluju u borbi protiv traffickinga 
i stvaraju prostor za javne rasprave o 
trgovini ljudima. 

Važan uzrok zašto žene i djeca pripa-
daju najizloženijoj društvenoj grupi leži u 
mnogim zemljama u nejednakosti polo-
va. Zato je važno davati političku podršku 
njihovima vladama da taj problem riješe. 
Neke zemlje imaju za svoje nacionalne 
ciljeve borbu protiv traffickinga i tada je 
naša građanska i društvena dužnost da 
podržimo taj rad.

Dobro otvorite oči i kontaktirajte vla-
sti ako posumnjate da se vrši trgovina 
ljudima. Ne treba gledati ustranu jer 
smo svi kao ljudska bića odgovorni da 
pomognemo onima kojima je pomoć 
potrebna.

Då offren har smugglats in i andra 
länder blir de oftast ifråntagna sina doku-
ment, sitt pass, pengar etcetera.

Kvinnorna blir ifråntagna sin identitet 
och blir instängda i lägenheter eller 
liknande. För att brytas ner och kunna 
kontrolleras blir kvinnorna oftast drogade 
och får utstå former av tortyrer.

Vad kan jag göra? 
Det finns egentligen en grundläggande 
förklaring till varför handel av människor 
existerar: handel av människor existerar 
därför att efterfrågan finns.

Som en enstaka individ kan kampen 
för att bekämpa trafficking börja verbalt. 
Att höja medvetandet om problemet 
och sprida kunskapen vidare kan skapa 
en avsmak för att köpa sexuella tjänster. 
Som enskild individ kan man sponsra 
olika organisationer som jobbar för att 
bekämpa trafficking och skapa rum för 
diskussionen om just trafficking.

En viktig orsak till att kvinnor och barn 
är den sociala gruppen som är mest ut- 
satt är många länders brist på jämställd-
het mellan könen. Därför är det viktigt 
att genom politisk support hjälpa sin 
regering. En del länder har det som sitt 
nationella mål att bekämpa trafficking 
och då är våra medborgerliga och sociala 
plikter att stödja arbetet.

Att man håller ögonen öppna och kon-
taktar myndigheter då man misstänker 
trafficking är något man bör göra. Man 
bör inte se åt andra hållet eftersom det är 
ens ansvar som medmänniska att hjälpa 
de som behöver hjälp.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) genomför projektet Trafficking i samarbete 
med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och med stöd av Ungdomsstyrelsen – Jämställd-
hetsprojekt | BHKRF är medlem i Svenska FN-förbundet | Projektansvarig Emina Ćejvan • emina.cejvan@
karlskrona.se | Projektledare Azra Muranović • stop-trafficking@bhkrf.se | Text Azra Muranović | Framsidans 
fotografi Goran Mulahusić | Design Haris Tucaković | Kontakt BHKRF • Box 353 • 541 28 Skövde • www.bhkrf.se
• www.bihsavezzena.com • info@bihsavezzena.com • Tfn +46 500 48 14 86 • Fax +46 500 41 42 01


	stop_trafficking_bhkrf_sv_bs_1_new.pdf
	stop_trafficking_bhkrf_sv_bs_2_3_new
	stop_trafficking_bhkrf_sv_bs_4_new

