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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl kovos su prekyba žmonėmis– integruota strategija ir pasiūlymai dėl veiksmų plano
(2006/2078(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracija ir ypač į jos 4 ir 5 
straipsnius, kuriose pabrėžiama, kad reikia panaikinti visas prekybos vergais formas,

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1 ir ypač į jos 1, 4, 5 bei 6 
straipsnius,

- atsižvelgdamas į 1989 m. JT Vaiko teisių konvenciją ir ypač į jos 1, 7, 32, 34 ir 35 
straipsnius; ir į 2000 m. JT Vaiko teisių konvencijos Neprivalomą protokolą dėl vaikų 
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, ypatingai į jo 3 straipsnį,

- (CEDAW), particularly Articles 5 and 6, atsižvelgdamas į 1979 m. JT Konvencija dėl 
visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo2 (CEDAW), ypač į jos 5 ir 6 straipsnius,

- atsižvelgdamas į 2000 m. Jungtinių Tautų Palermo protokolą dėl prekybos žmonėmis, 
ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo ir baudimo už vertimąsi ja, papildantį 
Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš organizuotą nusikalstamumą,

- atsižvelgdamas į Ministrų komiteto 2005 m. gegužės 3 d. patvirtintą Europos Tarybos 
konvenciją dėl kovos su prekyba žmonėmis,

- atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 20 d. Briuselio deklaraciją dėl prevencijos ir kovos su 
prekyba žmonėmis, priimtą Europos konferencijoje dėl kovos su prekyba žmonėmis ir jos 
prevencijos – 21 amžiaus iššūkis,

- atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR dėl 
kovos su prekyba žmonėmis3,

- atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 22d. Tarybos pamatinį sprendimą 2004/68/TVR dėl 
kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija4,

- atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 2004/81/EB dėl leidimo 
gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos 
arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis5,

- atsižvelgdamas į Tarybos pranešimą 2005/C311/01 dėl ES plano „siekiant vystyti 
bendruosius reikalavimus, pažangiausią patirtį ir mechanizmus norint užkirsti kelią 
prekybai žmonėmis ir kovoti su ja“ 6,

- atsižvelgdamas į 2725-ojo Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos 2006 m. balandžio 27–28 

  
1 OJ C 364, 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 OJ L 203, 1.8.2002, p. 1.
4 OJ L 13, 20.1.2004, p. 44.
5 OJ L 261, 6.8.2004, p. 19.
6 OL C 311, 2005 12 9.
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d. posėdžio išvadas dėl prekybos žmonėmis1,

- atsižvelgdamas į Hagos programą laisvės, saugumo ir teisingumo klausimais2, kurioje 
Taryba ir Komisija raginamos kurti kovos su prekyba žmonėmis pažangiosios patirties, 
standartų ir mechanizmo planą,

- atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2003 m. sudarytos ekspertų darbo grupės prekybos 
žmonėmis klausimais 2004 m. gruodžio 22 d. ataskaitą ir rekomendacijas,

- atsižvelgdamas į Bendrijos veiksmų programą Daphne siekiant užkirsti kelią žiauriam 
elgesiui su vaikais, jaunuoliais ir moterimis3,

- atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui, parangtą pagal 
2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su prekyba žmonėmis 10 
straipsnį4,

- atsižvelgdamas į Europolo pranešimus dėl prekybos žmonėmis, ypač į 2005 m. 
organizuoto nusikalstamumo ES ataskaitą5,

- atsižvelgdamas į Europos Tarybos pranešimą apie organizuoto nusikalstamumo 
vystymosi tendencijas 2005 m., kuriame atskiras skyrius skirtas ekonominiams 
nusikaltimams,

- atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas Nr. 29 dėl prievartinio 
darbo (1930 m.), Nr. 182 dėl blogiausių vaikų darbo formų ir neatidėliotinų veiksmų jam 
panaikinti, priimtą konferencijos 87-ojo posėdžio metu (1999 m.),

- atsižvelgdamas į TDO 2005 m. visuotinį pranešimą „Pasaulio aljansas prieš prievartinį 
darbą“ (angl. A Global Alliance Against Forced Labour), kuriuo tęsiama 2005 m. TDO 
deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe,

- atsižvelgdamas į 1997 m. Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją ir į 
papildomo protokolo dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos 22 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Europos Tarybos rekomendaciją Nr. 1611/2003 dėl prekybos žmonių 
organais Europoje,

- atsižvelgdamas į Barbaros Kudryckos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos, pateiktą 
PPE-DE frakcijos vardu dėl

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir į 94 dalį,

- atsižvelgdamas į  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Užsienio reikalų 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomones (A6-0000/2006),

A. kadangi prekyba žmonėmis susijusi ne vien tik su seksualiniu išnauodojimu, bet ir su 
prievartiniu darbu, nelegaliais įvaikinimais, prievartiniu tarnavimu, vergove, prekyba 
organais, t. y. kovojant su prekyba žmonėmis būtina panaikinti ne tik prievartinę 
prostituciją, bet atsižvelgti į visas priespaudos ir išnaudojimo formas,

  
1 http://www.cosilium.europa.eu.
2 Hagos programa, kuriai 2004 m. lapkričio mėn. pritarė Europos Vadovų Taryba.
3 Sprendimas Nr. 293/2000/EB, Sprendimas Nr. 803/2004/EB.
4 KOM(2006)0187.
5 www.europol.eu.int
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B. kadangi prekyba žmonėmis nebūtinai yra susijusi su lytimi, tačiau didžioji jos aukų 
dalis yra moterys ir merginos,

C. kadangi nepaisant to, kad pagal JT vaikoteisės konvenciją kiekvienas vaikas turi būti 
registruojamas iškart po gimimo, UNICEF1 duomenimis virš pusės visų naujagimių 
besivystančiose šalyse – išskyrus Kiniją –neregistruojami (virš 50 mln. vaikų); šie 
„nematomi vaikai“ kartu su milijonais našlaičių ir gatvės vaikų yra pažeidžiamaiusi, 
kuri labai lengvai tampa žmonių prekiautojų aukomis nelegalių įvaikinimų arba 
prekybos žmonių organais tikslais,

D. kadangi patekimas į ES rinka labai komplikuotas, griežtai ribojamas ir netgi pernelyg 
reglamentuojamas, o darbo jėgos paklausa akivaizdi, dėl jos atsiranda nelegali 
imigracija, kontrabandos ir prekyba žmonėmis,

E. kadangi dideliems pelnams iš prekybos žmonėmis dažnai taikomos pinigų plovimo 
operacijos, suteikiančios nusikaltėliams galimybę imtis kitos nusikalstamos veiklos, taip 
pat ekonominę, socialinę, o kartais net ir politinę valdžią,

F. kadangi paklausa paslaugoms, kurias teikia prekybos žmonėmis aukos, yra pagrindinė 
prekybos žmonėmis varomoji jėga, todėl be stiprios politinės valios ir bendrų prieš ją 
nukreiptų pastangų vargu ar bus įmanoma ją sustabdyti arba net žymiai sumažinti2,

G. kadangi kovojant su prekyba žmonėmis itin svarbu greitai nustatyti aukų tapatybę,

1. Tarybai teikia šias rekomendacijas:
Teisinė sistema ir įstatymų taikymas

(a) su prekyba žmonėmis turi būti kovojama įgyvendinant sanglaudos politiką (migracijos, 
užimtumo, socialinė, vystymosi, užsienio reikalų, kaimynystės ir vizų išdavimo politika) 
ir nuosekliai vykdant kriminalizaciją, taip pat turi būti siekiama ES teisės aktuose 
nustatytų standartų, atitinkančių 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl 
kovos su prekyba žmonėmis;

(b) valstybės narės, įgyvendindamos kovos su prekyba žmonėmis veiksmų planą, turėtų 
stiprinti strategiją, kurios pagrindą sudaro žmogaus teisės ir kuri nukreipta į aukas;

(c) valstybės narės, kurios dar neratifikavo JT konvencijos prieš tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą, ją papildančio Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir 
vaikais, ir Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, turėtų 
ratifikuoti šiuos dokumentus ir įgyvendinti;

(d) valstybės narės turėtų kuo greičiau įgyvendinti Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su 
prekyba žmonėmis ir Tarybos direktyvą dėl leidimo gyventi ir užtikrinti galimybę gauti 
trumpalaikį leidimą gyventi, įskaitant leidimą, išduodamą aukoms ne mažiau kaip 
trisdešimčiai dienų, kad jos turėtų laiko apmąstyti ir atsigauti;

(e) valstybės narės turėtų visapusiškai pasinaudoti Tarybos pamatiniu sprendimu 
  

1 Pasulio vaikų padėtis 2006m.: iíkirti ir nematomi. UNICEF 2005.
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky 

státu., Čekijos Respublikos VRM parengtas Strateginis  dokumentas, 2006, Praga.
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2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo1, kaip viena iš kovos su prekyba žmonėmis priemonių;

(f) valstybės narės turėtų priimti teisės aktus, pagal kuriuos prekybos žmonėmis aukoms 
būtų galima išduoti trumpalaikį leidimą gyventi, neatsižvelgiant į tai, ar jos vykstant 
tyrimui arba kaip liudytojai baudžiamajame procese bendradarbiauja su 
kompetentingomis institucijomis, ar ne;

(g) valstybės narės turėtų sumažinti prekybos žmonių organais Europoje riziką, taip pat 
sumažinti paklausą, veiksmingiau skatinti organų donorystę, išlaikyti griežtus įstatymus, 
susijusius su gyvais donorais, kurie nėra šeimos nariai;

(h) valstybės narės turėtų pagerinti esamos padėties tyrimą ir taikyti vienodus metodus 
rinkdamos lyginamuosius duomenis, ypač susijusius su prekybos keliais ir aukų profiliu; 

(i) valstybės narės turėtų nuosekliai įgyvendinti Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su 
prekyba žmonėmis 4 straipsnį, kad būtų užtikrinta, jog juridiniai asmenys prisiimtų 
atsakomybę už jų naudai įvykdytus nusikaltimus; 

(j) valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę sukurti tarptautinį darbo inspektorių tinklą 
siekiant kovoti su darbo jėgos išnaudojimu; šioje srityje valstybės narės turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir koordinavimą ES lygmeniu;

(k) valstybės narės turėtų geriau kontroliuoti darbo agentūrų ir sezoninio darbo agentūrų 
veiklą; 

(l) kovos su prekyba žmonėmis priemonės turėtų priklausyti Bendrijos kompetencijai, kad 
būtų galima greičiau pasiekti esminę pažangą;

Paklausos prevencija ir mažinimas
(m) mokyklinis švietimas, skleidžiant informaciją ir atkreipiant visuomenės dėmesį į prekybą 

žmonėmis kaip nepriimtiną nusikaltimą, turėtų būti pripažintas pagrindiniu kovos su 
prekyba elementu;

(n) Komisija turėtų įvertinti ir skleisti geriausios patirties, kaip sumažinti paslaugų, kurias 
teikia darbo, seksualiniu ar kitu požiūriu išnaudojami žmonės, paklausą Europos 
Sąjungos valstybėse narėse, pavyzdžius;

(o) valstybės narės turėtų įgyvendinti paklausos mažinimo priemones, remdamosi geriausios 
patirties pavyzdžiais; 

(p) Komisija kovo 25 d. nuo 2007 m. turėtų paskelbti kovos su prekyba žmonėmis dieną 
siekiant paminėti prekybos vergais panaikinimą daugelyje pasaulio šalių;

(q) reikėtų imtis priemonių, kad būtų patobulinta saugią migraciją reglamentuojanti teisinė 
sistema ir kad būtų užtikrinta prieiga prie informacijos apie saugios migracijos galimybes 
ir garantuojamas procedūrų skaidrumas, nes tai yra geriausias būdas sumažinti prekybą 
žmonėmis;

(r) Komisija ir valstybės narės, vykdydamos savo kaimynystės, vystymosi ir pagalbos 
teikimo politiką, turėtų apsvarstyti kovos su pagrindinėmis prekybos žmonėmis 
priežastimis jų kilmės šalyse priemones, įskaitant priemones, kurias taikant žmonės būtų 
skatinami registruoti vaikus siekiant sumažinti jų pažeidžiamumą atsižvelgiant į 
nelegalaus įvaikinimo atvejus, priverstines santuokas ir prekybą žmogaus organais;

  
1 OL L 68, 2005 3 15, p. 49, 3 str.
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Aukų apsauga
(s) Komisija ir valstybės narės turėtų sukurti visoje Europoje tą patį numerį turinčią 

daugiakalbę pagalbos telefono liniją siekiant suteikti pirmąją pagalbą aukoms;

(t) reikėtų sukurti priemones, kuriomis būtų užtikrinama ne tik seksualinio išnaudojimo aukų 
apsauga, bet ir darbo ar kitokiu požiūriu išnaudojamų aukų apsauga;

(u) Komisija ir valstybės narės turėtų sukurti ir įgyvendinti aiškius Europos pagalbos aukoms 
ir jų apsaugos standartus ir gaires (nesvarbu, ar jos gali, ar nori būti liudytojai), taip pat 
specialius vaikų teisių apsaugos standartus ir aukų konsultavimo sistemą, užtikrinant, kad 
aukų tapatybės nustatymas būtų sudėtinė pagalbos ir paramos teikimo dalis;

(v) valstybės narės turėtų užtikrinti aukoms galimybę gauti trumpalaikę ir (arba) ilgalaikę 
pagalbą; ši pagalba turėtų apimti: pirminio prieglobsčio suteikimą, įskaitant galimybę 
vėliau turėti būstą, medicinos ir advokatų konsultavimo paslaugas, informavimą apie 
aukų teises, aukų raginimą liudyti, kalbos ir profesinį mokymą, įvadinius kultūros kursus, 
finansinę paramą ir pagalbą ieškant darbo, įskaitant galimybę turėti specialius teisėtus 
vaikų globėjus;

(w) valstybės narės turėtų suteikti aukoms galimybes dalyvauti švietimo ir mokymo 
programose, užtikrinti prieigą prie darbo rinkos ir apsaugoti jų teises civilinių, 
baudžiamųjų ir administracinių procesų metu, taip pat suteikti galimybes pasinaudoti 
teisine apsauga;

(x) prekybos žmonėmis aukos neturėtų būti nedelsiant išsiunčiamos į savo kilmės šalį, jei 
esama pagrindo manyti, kad jos ten bus niekinamos ir diskriminuojamos arba joms bus 
taikomos represinės priemonės;

(y) valstybės narės savo teisės aktuose ir administravimo sistemų veikloje turėtų laikytis JT 
nustatyto vaiko apibrėžimo, t. y. vaiku laikomas bet koks jaunesnis kaip 18 metų žmogus;

(z) valstybės narės turėtų visapusiškai taikyti Hagos konvenciją dėl vaikų apsaugos ir 
bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, kad būtų išvengta nelegalaus 
įvaikinimo;

(aa) valstybės narės turėtų stiprinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę aukų apsaugos 
srityje, įskaitant esminį jų veiklos finansavimą;

Veiksmų koordinavimas nacionaliniu ir ES lygmeniu
(ab) valstybės narės turėtų sukurti ir plėtoti nacionalines kovos su prekyba žmonėmis 

koordinavimo struktūras ir siekti integruoti šias struktūras į tarptautinį tinklą;
(ac) Komisija ir jos ekspertų grupė turėtų inicijuoti, skatinti ir vertinti naujų prekybos 

žmonėmis tendencijų tyrimą, ypač atsižvelgdami į ES veiksmų planą kovojant su  
prekyba žmonėmis;

(ad) valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimą ES viduje kovojant su prekyba 
žmonėmis, reguliariai naudodamosi ES tarnybų, pavyzdžiui, Europolo, Eurojusto ir išorės 
sienų valdymo agentūros (angl. Frontex) pagalba;

(ae) Finansinių veiksmų darbo grupė, ypač Tipologijų darbo grupė, turėtų tęsti savo darbą 
kovojant su pinigų plovimo būdais, susijusiais su prekyba žmonėmis;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai, 
valstybėms narėms bei į ES stojančioms valstybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis JV Valstybės departamento 2005 m. Prekybos žmonėmis pranešimu, kiekvienais 
metais apie 600 000–800 000 vyrų, moterų ir vaikų yra parduodama kertant tarptautines 
sienas. Iš jų vidutiniškai 80 proc. sudaro moterys ir mergaitės ir iki 50 proc. nepilnamečiai. 
Didžiausia dalimi tarpvalstybinių aukų yra prekiaujama komercinio seksualinio išnaudojimo 
tikslais. Kiti statistiniai duomenys yra net didesni – JT apytikriai skaičiuoja per 1 milijoną 
aukų kiekvienais metais, TDO kalba apie daugiau kaip 1,2 milijono prekybos vaikais aukų. 
Europos Taryba mano, kad, po ginklų ir narkotikų, prekyba žmonėmis yra trečiasis 
didžiausias organizuoto nusikalstamumo pinigų šaltinis.1 Tačiau 2005 m. Prekybos žmonėmis 
pranešime taip pat pabrėžiama kelianti nerimą žmonių vergovė darbinio išnaudojimo tikslais.
Apytikris prekybos aukų skaičius ES siekia per 100 000. (Tačiau, statistiką reikėtų vertinti 
labai atsargiai, nes nėra patikimų duomenų apie prekybą žmonėmis). Svarbu pabrėžti, kad 
labiausiai pažeidžiami yra moterys ir vaikai. „Dėl patirties stokos, priklausomybės nuo 
suaugusiųjų, ypač artimųjų ir žmonių, turinčių autoritetą, pasitikėjimo jais, ir nedidelių 
galimybių išvengti išnaudojimo situacijų vaikai yra ypač pažeidžiami prekybos žmonėmis 
kontekste.“2 Naujausiame UNICEF pranešime atkreipiamas dėmesys į didelį neregistruotų 
vaikų skaičių, kurie yra labiausiai pažeidžiami.3

Šis pranešimas grindžiamas tarptautiniu mastu pripažintu JT Protokolo dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos, uždraudimo bei baudimo apibrėžtimi. Remiantis 3 straipsniu, 
„prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas 
gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, 
piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą 
tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. 
Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijai ir kitas seksualinio išnaudojimo 
formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę, ar organų 
paėmimą“. Taip pat TMO pabrėžia vis dažniau pasitaikančias kitas prekybos vaikais arba 
prekybos šeimose formas, pavyzdžiui, elgetavimo arba kriminalinės veiklos.4

Nors prekyba žmonėmis dažniausiai yra laikoma „siaubingu“ nusikaltimu5, tarptautinių 
konvencijų, ypač ET Konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, taip pat direktyvų 
ratifikavimas ir įgyvendinimas nėra patenkinamas ir yra per lėtas.
Lemiama prekybos žmonėmis dalis yra tarptautinio pobūdžio, todėl būtina stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą tyrimo, informacijos mainų, aukų identifikavimo, teisėsaugos ir 
integracijos srityse. Šiame bendradarbiavime Europolas, Eurojustas ir policijos vyriausiosios 
pajėgos turi atlikti svarbesnį vaidmenį.
Tarptautiniuose dokumentuose yra pabrėžiamas žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris ir 
akcentuojama aukų apsauga. Piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis rimtumas ne visuomet yra 
pagrindas traukti baudžiamojon atsakomybėn, todėl gali kilti tam tikrų abejonių dėl darbo 
išnaudojimo, nes prekyba žmonėmis pirmiausia yra vertinama kaip piktnaudžiavimas 

  
1 Aiškinamasis pranešimas dėl 2005 m. Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis.
2 Mokymo priemonė teisėsaugos pareigūnams dėl geros praktikos kovoje su prekyba vaikais, TMO, 2006 m., 
Viena.
3 Pasaulio vaikų padėtis 2006 m.: atstumti ir nematomi, UNICEF 2005 m.
4 Ibid.
5 Aukšto lygio konferencija dėl kovos su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais: Prevencija – Apsauga –
Traukimas baudžiamojon atsakomybėn, 2006 m. kovo mėn., Viena.
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žmogaus teisėmis, todėl traukimo baudžiamojon atsakomybėn tikimybė mažėja.1

Prekybos apibrėžimuose yra aiškiai atskiriama prekyba žmonėmis nuo gabenimo. Kai kurie 
ekspertai mano, kad toks atskyrimas yra apgaulingas; dažniausiai tikros pasekmės atsiranda 
proceso pabaigoje. „Tai, ką mes žinome tiek apie gabenimą, tiek prekybą, rodo, kad būtu daug 
tiksliau vertinti šias veiklas kaip viena kitos tęsinį, prisidengiančias viena kita tam tikro 
skaičiaus dimensijomis“.2 Šiame kontekste tikslus aukos identifikavimas užima svarbų 
vaidmenį, nes jis sudaro galimybes atskirti prekybą nuo grobimo. Patirtis rodo, kad policija 
galiausiai neatskyrusi šių dviejų sąvokų dažniausiai vertina prekybos aukas kaip 
pagrobtuosius arba nelegalius migrantus. 

Prekyba žmonėmis apima tiek pasiūlą, tiek paklausą. Pasiūlos pusėje matomas skurdas, 
nedarbas, lyčių ir nepilnamečių diskriminacija, išsilavinimo stoka ir korupcija. Remiantis kai 
kuriais ekspertais, pagrindinis prekybos žmonėmis veiksnys yra paklausa. Rinkos paklausa –
ypač sekso paslaugų – sukuria stiprias pelno paskatas prekiautojams žmonėmis, skatindama 
prekybos žmonėmis augimą. JV Valstybės departamento pranešime3 yra pabrėžiama, kad ten, 
kur klesti prostitucija, ten klesti ir aplinka, skatinanti prekybą žmonėmis. Kituose tyrimuose 
pabrėžiamas aukštas tolerancijos lygis parduotų žmonių darbiniam išnaudojimui, kaip 
socialiai priimtinam būdui paslaugoms arba prekėms piginti.4 Atrodo, kad jeigu nepasikeis 
visuomenės tolerancija ir dvilypis požiūris į paslaugų, kurias teikia prekybos žmonėmis 
aukos, paklausą, mes vargu ar pasieksime reikšmingo pagerėjimo kovoje su prekyba 
žmonėmis.  
Nors visapusiškų žinių ir duomenų apie paklausą nėra, atrodo, kad yra tik bejėgiškumas ir 
tikriausiai politinės valios panaikinti paklausą ir žengti aiškų žingsnį sprendimo link stoka. 
Kai kuriuose pranešimuose net kalbama apie aukštą korupcijos lygį paklausos ribojimo 
sprendimų priėmimo procese.5

  
1 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, Čekijos 
Respublikos institucijų politinis pranešimas, 2006, Praha
2 Kelly, L.: Kritiškas tyrimų vaizdas... Leidinyje: Duomenys ir moksliniai tyrimai apie prekybą žmonėmis:
pasaulinė apžvalga, TMO, 2005 m. IOM
3 Prekybos žmonėmis pranešimas, JV Valstybės departamentas, 2005 m. birželio mėn.
4 Gabal, I. ibid.
5 Gabal, I.:


