
DUK: PREKYBA ŽMONĖMIS IR 
ŽMONIŲ GRUPĖMIS PRIVERSTINIAM 
DARBUI



DUK: Kas yra prekyba žmonėmis priverstiniam darbui? 

Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui apima asmenų įdarbinimą, perkėlimą, 
apgyvendinimą ar priėmimą apgaule, sukčiavimu, grasinimu, įbauginimu, jėga ar 
pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, siekiant išnaudoti darbo jėgą, įskaitant 
priverstinį darbą.1 Priverstinis darbas – tai „darbas ar paslaugos, reikalaujamos atlikti 
iš asmens grasinant pastarajam bausme, ir kurių atlikimui minėtas asmuo savo noru 
nepasisiūlė“.2   

DUK: Kas yra prekyba žmonių grupėmis?

Pasitaiko atvejų, kai prekybos žmonėmis aukomis tapusių žmonių grupės yra 
išnaudojamos vienu metu (pavyzdžiui, darbuotojų grupė vienu metu) arba iš eilės 
(pavyzdžiui, tas pats ar tie patys nusikaltėlis (-ai) išnaudoja pavienius darbuotojus per 
tam tikrą laikotarpį). Siekiant padėti tokiems žmonėms, geriau ieškoti visai grupei 
tinkamo sprendimo, ypač kalbant apie reikalavimą išmokėti kompensacijas, nei ieškoti 
sprendimo atskirai kiekvienam nukentėjusiam asmeniui. Grupės gali būti įvairaus dydžio 
– nuo mažesnių, kurias sudaro trys ar keturi žmonės, iki, kraštutiniais atvejais, grupių iš 
kelių šimtų žmonių.

DUK: Kaip tampama prekybos žmonėmis auka?

Žmonės paprastai įdarbinami kitoje valstybėje, jiems pateikiant klaidingą informaciją 
apie darbo sąlygas. Tam tikrais atvejais darbo sąlygos pradžioje atrodo tinkamos, bet 
laikui bėgant blogėja. Esama atvejų, kai darbuotojai pasirašo sutartis nesuprasdami 
kalbos, kuria jos yra parašytos, ir vėliau sužino, kad jų darbas yra ne tikras darbas, o, 
pavyzdžiui, neatlygintina gamybinė praktika. Dažna taktika, kai darbuotojų reikalaujama 
apmokėti įvairias įdarbinimo ir pragyvenimo išlaidas (pavyzdžiui, rinkliavos už darbo 
pasiūlymą, kelionę, maistą, apgyvendinimą, administravimo mokesčiai ir t.t.), dėl kurių 
faktiškai sumokėti uždarbiai yra beveik lygūs nuliui, arba darbuotojai yra priversti toliau 
vergauti už skolas. Be to, nemažai nesąžiningų bendrovių taiko schemą, pagal kurią 
subrangovai tiesiogiai išnaudoja įdarbintas prekybos žmonėmis aukas, o generaliniai 
rangovai tvirtina nežinoję apie išnaudojimą, taip siekdami išvengti atsakomybės.

DUK: Kodėl jie tiesiog neišeina?

Esama įvairių būdų įvilioti žmones į prekybos žmonėmis spąstus – dažniausiai tai yra 
nesumokėtas uždarbis, skola, judėjimo laisvės apribojimas, grasinimai ir smurtas. 
Darbuotojai gali būti laikomi užrakintoje patalpoje; jiems prižiūrėti gali būti paskirti 
įbauginimo vaidmenį atliekantys apsaugos darbuotojai, arba grasinama jų ar jų šeimų 
gerove, jei jie išeitų. Juos gali apriboti pasirašytos sutartys, skolos ar kiti įsipareigojimai, 
kuriuos tokie žmonės prisiėmė prieš sužinodami, kas jų laukia.

DUK: Kuriame sektoriuje tai vyksta?

Tokie atvejai dažniausiai pasitaiko sektoriuose, kuriems būdingas darbas subrangos, 
darbuotojų komandiravimo, laikino darbo per agentūras ir sezoninio darbo principu. 
Tarp tokių sektorių yra statybų, valymo paslaugų, miškininkystės, žemės ūkio, logistikos, 
darbo namų ūkyje, gamybos sektoriai. 

1 Tarptautiniu mastu pripažintas prekybos žmonėmis apibrėžimas pateiktas Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, stabdymo 
bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, 5 straipsnyje. Jis pakartojamas Europos kon-
vencijos dėl kovos su prekyba žmonėmis (patvirtintos Europos Tarybos) 4 straipsnyje ir direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos 2 straipsnyje.
2 Tarptautiniu mastu pripažintas priverstinio darbo apibrėžimas pateikiamas 1930 m. TDO konvencijos Nr. 29 dėl priverstinio darbo 2 straipsnyje ir jos 2014 m. 
protokole.
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DUK: Kas gali nukentėti, ir kam kyla didžiausias pavojus?

Iš esmės, nukentėti gali bet kas. Praktikoje ypač pažeidžiami asmenys dažniausiai yra 
darbuotojai migrantai (tiek ES valstybių piliečiai, tiek darbuotojai iš ne ES valstybių), 
komandiruoti darbuotojai, laikinai per agentūrą įdarbinti darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys ir sezoniniai darbuotojai. Bet kuriuo atveju, darbuotojų statusas, žinių trūkumas 
ir apsaugos pagal priimančiosios šalies darbo įstatymus nebuvimas padidina tokių 
darbuotojų išnaudojimo tikimybę. 

DUK: Ką galima padaryti siekiant užkirsti tam kelią?

Yra kelios galimybės: didinti informuotumą apie apgaulingą įdarbinimą; kreiptis apsaugos 
į darbo inspekciją; siekti, kad nusikaltėliai būtų nubausti; užtikrinti, kad visi darbuotojai 
turėtų teisę jungtis prie profesinių sąjungų ir jas burti, ir užtikrinti, kad darbuotojams 
būtų kompensuojama už nesumokėtą uždarbį ir kitus nuostolius, kuriuos šie gali patirti. 

DUK: Kaip galima nustayti prekybos žmonių grupėmis atvejus?

Darbo inspekcija gali vaidinti svarbų vaidmenį nustatant prekybos žmonių grupėmis 
atvejus ir taikant atitinkamas sankcijas. Pilietinė visuomenė – ar tai būtų atskiri asmenys 
ar grupės, NVO, profesinės sąjungos ir bažnyčios – daugeliu atvejų suvaidino svarbų 
vaidmenį nustatant prekybos žmonių grupėmis atvejus ir atkreipiant į juos didesnį 
dėmesį.  Ne mažiau svarbi yra ir žiniasklaida, kuri tam tikrais atvejais suvaidino svarbų 
vaidmenį aiškinantis situaciją.

DUK: Ar baudžiamosios teisės sistema padeda kokiu nors būdu?

Prekyba žmonėmis yra nusikaltimas. Visos ES valstybės prekybą žmonėmis priskiria 
nusikalstamai veikai. Leidus darbuotojams – prekybos žmonėmis aukoms – apie šios 
nusikalstamos veikos atvejus galima pranešti policijai. Baudžiamojoje teisėje pagrindinis 
dėmesys skiriamas nusikaltėlių baudimui. Tai gali būti veiksminga, jei esama tvirtų 
įrodymų, bet yra ir tam tikrų apribojimų. Tokie atvejai neretai nepasiekia teismo, arba 
teismai nėra linkę į juos reaguoti. Paprastai teismo sprendimai nuvilia ir neužtikrina 
kompensacijos darbuotojams.  

DUK: Ar darbo teisės sistema padeda kokiu nors būdu?

Apie prekybą žmonėmis galima pranešti darbo inspekcijai. Inspektoriai gali apsilankyti 
darbovietėse, patikrinti darbo sąlygas ir išrašyti baudas.  Leidus į prekybos žmonėmis 
situaciją pakliuvusiems darbuotojams, apie tokius atvejus gali būti pranešama 
darbo teismui. Nors šis teismas nenagrinėja bylų siekiant baudžiamojo nusikaltėlių 
persekiojimo, jis gali priteisti kompensaciją, pavyzdžiui, už nesumokėtą uždarbį. Tokiu 
būdu darbuotojai bent jau atgauna pinigus, kurių nusipelnė, ar jų dalį. 

DUK: Ar įmanoma rasti kitokią išeitį iš tokių situacijų?  

Tam tikrais atvejais, bent kalbant apie mokėjimus, civilinis ieškinys gali būti tinkamesnis 
būdas reikalauti nuostolių atlyginimo. Išsireikalauti pinigus galima ir paviešinant 
prekybos žmonėmis atvejus bei įtraukiant vietos pilietinę visuomenę: prekybą žmonėmis 
toleruojantys darbdaviai paprastai yra linkę susitarti, kad išvengtų neigiamo visuomenės 
požiūrio. Nepaisant to, psichologinė, o kartais ir fizinė žala niekur nedingsta. Profesinės 
sąjungos taip pat gali tartis išnaudojamų darbuotojų vardu su darbdaviu ar darbdavių 
organizacija, kuriai priklauso šis darbdavys. Tokiu būdu iš minėtų atvejų galima rasti bent 
dalinę išeitį atlyginant žalą išnaudotiems darbuotojams, nesikreipiant į teismą.
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Veikla vykdoma pagal projektą „Veiksmų reaguojant į prekybą žmonėmis įdarbinimo tikslais suderinimas“ (angl. Labour Trafficking FINE TUNE responses) (projekto 
numeris – HOME/2011/ISEC/AG/THB/4000002208). Projektas iš dalies finansuojamas pagal 2011 m. Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu 

(ISEC) programą; projektą koordinuoja Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC)

ISEC 2011

DUK: Kokios paramos reikia prekybos žmonių grupėmis aukoms?

Tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, kuriomis yra išnaudojamos prekybos žmonių 
grupėmis aukos. Paprasčiausia parama – apgyvendinimas ir maistas.  Neretai prireikia 
ir sveikatos priežiūros paslaugų. Aukas reikia konsultuoti apie imigracijos statusą, teises 
darbo srityje ir kompensavimo būdus. Ne mažiau svarbi būtų teisinė pagalba. Tam 
tikrais atvejais tokiems žmonėms reikės sutvarkyti jų gyventojų statusą. Be to, jiems gali 
prireikti ir tolesnės psichologinės pagalbos.  

DUK: Ar veikia specializuotos paramos struktūros?

Deja, veikia tik keletas specializuotos paramos prekybos žmonėmis aukų grupėms 
struktūrų. Daugelyje šalių NVO ir profesinės sąjungos neseniai pradėjo steigti 
vadinamuosius „laikinus priežiūros centrus“, į kuriuos gali kreiptis su sunkumais susidūrę 
darbuotojai, neatsižvelgiant į jų gyventojo statusą. Visgi, šių centrų ištekliai paprastai 
yra per menki, kad būtų suteikta visapusė pagalba visiems darbuotojams, kuriems ji 
yra reikalinga. O tai reiškia, kad nemažai prekybos žmonėmis aukų lieka be pagalbos. 
Nepaisant to, svarbu žinoti, kad kiekviena ES valstybė yra įsipareigojusi užtikrinti 
prekybos žmonėmis aukų apsaugos priemones, o viešojo administravimo struktūroms 
priskirtos atitinkamos pareigos šioje srityje.3 

3 Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos 11–16 straipsniai.
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DUOMENYS RYŠIAMS
Lietuvos Caritas
Papilio g. 5, Kaunas
SOS tel: +370-679-61617
info@anti-trafficking.lt
www.anti-trafficking.lt

LDF
Vytauto street 14 LT - 08118 Vilnius 
Tel: +370-52312029 
E-Mail: ldforg@ldf.lt 
Web: http://www.ldf.lt

“SOLIDARUMAS” LPSS 
Kalinausko gatve 2 B LT - 03107 Vilnius 
Tel: +370-52621743 
E-Mail: lds@centras.lt 
Web: http://www.lps.lt

LPSK 
Jasinskio st. 9 LT - 01111 Vilnius
Tel: +370-52496931 
E-Mail: lpsk@lpsk.lt 
Web: http://www.lpsk.lt
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