Špirála nezamestnanosti
Vlani naleteli obchodníkom s ľuďmi aj traja vysokoškoláci.
Obchod s ľuďmi sa stal fenoménom dneška. Jeho zvyšujúce sa riziko v rámci
populácie v aktívnom veku nesúvisí iba s otvorením trhu práce. V súčasnosti sa
ukazuje ako sprievodný jav rastúcej miery nezamestnanosti. Obeťami novodobého
otroctva sa stávajú rovnako ľudia v zrelom veku, ktorí prišli o zamestnanie a na trhu
práce sú dlhodobo neúspešní, ale tiež mladí ľudia – absolventi škôl - hľadajúci
uplatnenie, bažiaci po zdokonalení jazykových znalostí , ale tiež patričnej dávke
dobrodružstva.
Jedna aj druhá skupina odchádza za prácou do zahraničia s vidinou lákavého zisku,
lebo takto to zvyčajne vykresľujú náborári. Medové motúziky sa zvyčajne rozmotajú
pred našincami až na mieste ponúkanej práce.
V priebehu roka 2011 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi zaradených 31 obetí. Medzinárodné, ale tiež mimovládne organizácie,
ktoré majú uzavreté zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na
poskytovanie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, sa zhostili svojej
úlohy. Kým v roku 2010 požiadalo o pomoc v rámci Programu podpory a ochrany
obetí obchodovania s ľuďmi štrnásť žien, rovnaký počet mužov a jedno dieťa, v roku
2011 bolo do Programu zaradených trinásť mužov, osemnásť žien – z nich
jedno dieťa.
Za minulý rok sedem obetí pochádzalo z košického regiónu, po päť obetí bolo
zaznamenaných z Prešova, Trenčína a Banskej Bystrice, štyri z Nitry. Údaje v
štatistikách prezrádzajú aj to, že obete najčastejšie pochádzali priamo z krajských a
okresných miest. Ak dlhodobo platí, že náborári hľadajú potenciálne obete prevažne
v prostredí sociálne slabom, kde je núdza o každodennú obživu, navyše medzi ľuďmi
s nízkym stupňom vzdelania, minuloročné fakty otvárajú aj ďalšie súvislosti
problematiky obchodovania s ľuďmi. Iba tri obete, ktoré boli zaradené do Programu
podpory a ochrany neuvádza žiadne vzdelanie, 14 osôb uvádza základné vzdelanie.
Omnoho zaujímavejšie sú ďalšie údaje. Až jedenásť obetí, ktoré boli zobchodované
na rozličné formy vykorisťovania absolvovali stredné školy, tri mali dokonca
vysokoškolské vzdelanie. Cieľovými krajinami boli najčastejšie Veľká Británia,
Nemecko, Rakúsko a Česká republika, štyri obete boli zneužité na území Slovenskej
republiky.
Na sexuálne vykorisťovanie bolo zneužitých dvanásť obetí, osem vykonávalo nútenú

prácu bez adekvátnej odmeny, štyri obete uvádzajú znaky ekonomického
vykorisťovania, štyri ďalšie vykonávali pre svojich otrokárov drobnú kriminalitu. V
uplynulom roku boli tiež hlásené dva prípady núteného žobrania a dva nútené
sobáše.
Na základe informácií Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného
zboru bolo v uplynulom roku začaté trestné stíhanie pre trestný čin obchodovania s
ľuďmi na základe oznámení 35 obetí, ktoré neboli zaradené do Programu podpory a
ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
Prevenciu k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi zabezpečovali pracovníci
Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu
kriminality Košice. V roku 2011 pripravili v rámci preventívnych aktivít prednášky
pre študentov stredných škôl Prešovského a Košického regiónu. Zúčastnilo sa na
nich 1300 študentov a pedagógov.

