САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЕВРОПСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Данас је 18. октобар, Европски дан борбе против трговине људима. У свим
европским земљама, па и нашој, овај дан се обележава од 2007.г., а у нашој школи, ове
године по први пут. Повод је пројекат „Превенција трговине децом и младима у
образовању“ у који је укључена и наша школа као једна од 13 у округу. Разноврсним
активностима које ће се реализовати током целе школске године, желимо да што
детаљније упознамо ученике, родитеље, наставнике о овој проблематици како бисмо
указали на опасности којима су изложени и деца и одрасли.
Трговина људима (трафикинг) је облик модерног ропства и представља злоупотребу
људских бића и повреду њихових основних људских права, (право на живот, на слободу
кретања, на слободу избора...) ради стицања материјалне користи. Као један од
најгрубљих начина кршења људских права је и једно од најтежих кривичних дела.
Жеља да се што пре превазиђе тешка материјална ситуација и сиромаштво, потреба
за сигурношћу и емотивном подршком када су породични односи поремећени, неки лични
разлози као нпр. жеља за авантуризмом, жеља да се буде познат/а или славан/а,
прихваћен/а од других, недовољна информисаност о врстама, начинима и последицама
трговине људима су неки од узрока због којих се постаје жртва. Више од 50%
идентификованих жртава ТЉ у Србији су деца, а међу њима су најбројније девојчице
између 11 и 17 година.Како би остварили материјалну корист за себе,трговци људима и
макрои користе различите начине злоупотребе и експлоатације деце.Отмица, куповина,
претње, уцене, обмане, лажи, психичко и физичко злостављање, држање у ропству су
најчешће методе којима се деца приморавају на проституцију, да раде у тешким условима,
да просе, краду, учествују у оружаним сукобима, трговини дрогом и оружјем, постају
чланови и жртве различитих секти.
Оваква искуства остављају тешке и дуготрајне последице које се одражавају на
понашање, способност за учење и рад, ментално и физичко здравље. Да бисмо се
заштитили и помогли другима за које посумњамо или знамо да су жртве злоупотребе и
трговине људима, потребно је да будемо опрезни и реагујемо на прави начин. Данашњи
дан треба да нас на све то подсети, а посебно на још једну опасност, коришћење и
злоупотребу фејсбука. Уз информације о трговини људима које ћете добити у школи,
разговарајте и са својим особама од поверења: родитељима, одељењским старешинама,
појединим наставницима , а са вама је увек и ваш Тим за заштиту деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања (учитељи Маја, Дијана, Ирена и Владица, наставници Бојан и
Слободан, психолог Јасмина, директорка Драгана)
Координатор Тима,
Јасмина Милетић Стевановић
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(Препоручити деци да гледају филм „Посматрачи“ који ће бити премијерно емитован на
РТС-у 20ч.)

