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ЉУДИМАУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак
Рад се ба ви дру штве ним фе но ме ном тр го ви не љу ди ма у Бо-

сни и Хер це го ви ни, као и ре ак ци јом дру штва на по ме ну ти фе но-
мен, по себ но ана ли зи ра ју ћи си сте ме со ци јал не зе шти те у окви-
ри ма БиХ, те при мје ну ин тер ди сци пли нар ног и ме ђу сек тор ског 
при сту па у пру жан ју за шти те и по мо ћи жр тва ма тр го ви не љу ди ма. 
По себ на па жња у овом ра ду по све ће на је фор ма ма услу га со ци јал-
ног рад и уло зи цен та ра/слу жби со ци јал ног ра да у збри ња ван ју и 
пру жа њу по треб не по др шке и по мо ћи жр тва ма то ком про це са ре-
ха би ли та ци је и ре со ци ја ли за ци је. По ред по ку ша ја да се да од го вор 
на пи тан је: ко су жр тве тр го ви не љу ди ма, при ка за ни су и ре зул та ти 
ем пи риј ског ис тра жи ва ња спро ве де ног на цје ло куп ној по пу ла ци ји 
ко ју чи не сви цен три/слу жбе за со ци јал ни рад у Бо сни и Хер це-
го ви ни, као и пред став ни ци свих ин сти ту ци ја ко је су укљу че не у 
бор бу про тив тр го ви не љу ди ма у БиХ. Спо зна је до ко јих смо до-
шли иду у при лог за кључ ку да се цен три/слу жбе за со ци јал ни рад 
сма тра ју из у зет но ва жном ка ри ком дру штве не ре ак ци је на фе но-
мен тр го ви не љу ди ма, по себ но у до ме ну за шти те ма ло љет них жр-
та ва, ме ђу тим њи хо во уче шће ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу. 
Кључ не ри је чи: тр го ви на љу ди ма, жр тве тр го ви не љу ди ма, со ци јал ни 

рад, цен три за со ци јал ни рад, услу ге со ци јал ног ра да.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.129-152.

130

ЖРТВЕТРГОВИНЕЉУДИМАИСОЦИЈАЛНИРАД

Косужртветрговинељудима?

Из вје шта ји и сту ди је раз ли чи тих ор га ни за ци ја, аген ци ја и 
слу жби (ме ђу на род них, ре ги о нал них и на ци о нал них) углав ном го-
во ре о же на ма и дје ци (ма ло љет ни ца ма − дје вој чи ца ма) као жр-
тва ма тр го ви не љу ди ма. Не сум њи во је да су же не нај че шће жр тве 
тр го ви не љу ди ма, на ро чи то за свр хе сек су ал не екс пло а та ци је. Ме-
ђу тим, но ви ја ис тра жи ва ња овог фе но ме на ука зу ју на по раст бро ја 
му шка ра ца − жр та ва тр го ви не љу ди ма. 

При мјет на раз ли ка у фо ку су на же не − жр тве тр го ви не љу-
ди ма у од но су на му шкар це, има ко ри је не у род ној пер спек ти ви, 
ге не ра ли зо ва ној сли ци о жен ској ра њи во сти. На су прот то ме, му-
шкар ци ко ји ми гри ра ју се по сма тра ју као ак тив ни, аван ту ри сти, 
хра бри, и као та кви за слу жу ју ди вље ње. За исто по на ша ње и слич-
не мо ти ве, же не ко је ми гри ра ју се по сма тра ју као па сив не, „глу пе“, 
на ив не, и као та кве за слу жу ју или из ба вље ње или ка зну1). Дис курс 
и прак са бор бе про тив тр го ви не љу ди ма до при ни је ли су из ра же-
ном на гла ску и ве ћој па жњи ко ја се по све ћу је же на ма − ми гран-
ти ма, при том вул не ра бил ни јем ро ду и ви ше екс пло а ти са ном, да се 
кон цеп ту а ли зу ју као жр тве тр го ви не љу ди ма, док се му шкар ци − 
ми гран ти нај че шће ви де као иле гал ни ми гран ти, иако су су о че ни 
са истим пре кр ша ји ма и зло ста вља њи ма2). Без об зи ра на то ко ли ко 
ста ти сти ке ука зу ју на не мјер љи во ве ћи број же на − жр та ва тр го-
ви не љу ди ма, бит но је по ме ну ти да не а де кват на пер спек ти ва во ди 
ка про пу сти ма у ди ску си ја ма о тр го ви ни љу ди ма, из о ста вља ју ћи 
му шкар це ко ји су жр тве тр го ви не љу ди ма. Ова ква пер спек ти ва на-
да ље има им пли ка ци је и на про гра ме пре вен ци је и ди рект не аси-
стен ци је. Упра во из тих раз ло га, Сур тиз3) (2005b) сма тра да се пи-
та ње „тр го ви не љу ди ма“ мо ра ра зу мје ти у нај ши рем сми слу сво је 
ком плек сно сти. 

Ка да ана ли зи ра мо жр тве тр го ви не љу ди ма, мо ра мо има ти на 
уму да тр го ви на мо же да се од ви ја и у окви ру гра ни ца др жа ве у 
ко јој жр тва жи ви. Исто та ко, оно што мо же мо сма тра ти за јед нич-
ком ка рак те ри сти ком ис ку ства тр го ви не љу ди ма за жр тве ко ји ма је 

1) Re bec ca Sur te es, Re/integrationoftraffickedpersons–handling“difficult”cases. TVRP Is-
su es pa per #2.,King Ba u do uin Fo un da tion, 2008a, Brus sels, Bel gi um.

2) Ibi dem.

3) Re bec ca Sur te es, Otherformsoftraffickinginminors:Articulatingvictimprofilesandcon-
ceptualizinginterventions,Pa per pre sen ted at the Child ho ods Con fe ren ce, 2005b, Ju ne/July, 
Oslo, Nor way.
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тр го ва но ван гра ни ца њи хо ве др жа ве је сте чи ње ни ца да су у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва сво јом во љом ушли у про цес ор га ни зо ва ног 
од ла ска из зе мље. На и ме, са ма же ља да осо ба оде из зе мље у по-
тра гу за по слом и „бо љим жи во том“, или због не ких дру гих со цио-
еко ном ских раз ло га до во ди по тен ци јал не жр тве тр го ви не љу ди ма 
у по зи ци ју да обје руч ке при хва те по ну ђе ну при ли ку за од ла зак. 
Пре ма ем пи риј ској сту ди ји Бру нов скис и Тил дум (2004)4), мно ги 
љу ди схва те до ста ка сни је да усло ви у ко ји ма „ра де“ и жи ве ни су 
она кви ка кви су им обе ћа ни. 

Од ла зак у „зе мље За па да“ под ра зу ми је ва ис пу ња ва ње мно-
гих за хтје ва и про це ду ра у ве зи са евен ту ал ним од ла ском, та ко да 
се ин ди ви ду ал на ор га ни за ци ја од ла ска го то во не мо же сма тра ти 
оп ци јом.). По сље ди ца то га је да ве ћи на оних ко ји пу ту ју у по тра зи 
за но вим жи вот ним при ли ка ма од ла зи у ор га ни за ци ји екс тер них 
су бје ка та или уз по моћ не ких „про ши ре них мре жа“, та ко да, у су-
шти ни, го во ри мо о “не ре гу лар ној” ми гра ци ји, гдје љу ди пу ту ју без 
аде кват не до ку мен та ци је, нов ца и ин фор ма ци ја. 5)

Со ци јал ни и струк ту рал ни узро ци, при је све га ми сли мо на 
си ро ма штво и не до статк при ли ка, ра сту ћим оче ки ва њи ма и не-
ста ју ћим при ли ка ма, о гло ба ли за ци ји, по тре ба ма за ко мо ди те том, 
ко руп ци ји и не до стат ку за ко на. Исто та ко, ри јеч је и о струк ту ра-
ма мо ћи, ко мер ци ја ли за ци ји, ми гра ци ји и мо дер ни за ци ји, та ко ђе 
пред та вља ју ети о ло шке фак то ре по ја ве тр го ви не љу ди ма. Уви ђа мо 
по тре бу за ре ор га ни за ци ју дру штве не за јед ни це ко ја се ба ви пи-
та њи ма и бор бом про тив тр го ви не љу ди ма. Ва жно је да по сто ји 
спо соб ност и во ља да се пре по зна, при зна и аси сти ра мно го ве ћем 
бро ју жр та ва тр го ви не љу ди ма, укљу чу ју ћи и му шкар це. 

Социјалнирадкаодиодруштвенереакције
нафеноментрговинељудимауБоснииХерцеговини

У овом ра ду ба ви мо се пи та њи ма и од го во ри ма со ци јал не 
за шти те и со ци јал ног ра да у ве зи са фе но ме ном тр го ви не љу ди ма 
у Бо сни и Хер це го ви ни. У дру гом ди је лу ра да (на осно ву ем пи риј-
ског ис тра жи ва ња), при ка зу ју се ре зул та ти ко ји се од но се на фор-
ме услу га со ци јал ног ра да и њи хо ву до ступ ност жр тва ма тр го ви не 
љу ди ма у БиХ, тј. ко ли ко цен три/слу жбе за со ци јал ни рад уче ству-
ју у пру жа њу раз ли ли тих фор ми услу га жр тва ма тр го ви не љу ди ма 
у БиХ.

4) Anet te Bru nov skis, Gu ri Tyldum, CrossingBorders:AnEmpirical StudyofTransnational
ProstitutionandTraffickinginHumanBeings, Fa fo-re port 426. 2004, Oslo: Fa fo.

5)  Anet te Bru nov skis, Gu ri Tyldum, Ibi dem.
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Про мје не до ко јих је до шло у на шем тран зи циј ском и пост-
кон фликт ном дру штву, ко је се и да ље де ша ва ју, сва ка ко усло вља-
ва ју и про мје не у струк ту ри пред ме та со ци јал ног ра да. Дру штве не 
де ви ја ци је има ју спе ци фич ну и про мјен љи ву ди на ми ку, ми је ња ју 
фор ме и ка у зал ност. Све ви дљи ве и не ви дљи ве про мје не пред ста-
вља ју ве ли ки иза зов за со ци јал ни рад као дру штве ну, на уч ну и 
прак тич ну дје лат ност јер се мо ра при ла го ђа ва ти, не са мо у сфе ри 
сво је ме то до ло ги је и ор га ни за ци је, већ и у сфе ри те о ри је. 

СистемисоцијалнезаштитеуБоснииХерцеговини

Због дру штве но-по ли тич ке спе ци фич но сти и ад ми ни стра-
тив ног уре ђе ња БиХ, ка да го во ри мо о си сте му со ци јал не за шти те 
у БиХ, он да го во ри мо о системимасоцијалнезаштитеуБиХ јер 
се ми сли на три одво је на си сте ма, тј. ен ти тет ске си сте ме и си стем 
Брч ко Ди стрик та (БД). Пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти Ре пу-
бли ке Срп ске (РС)6), со ци јал на за шти та под ра зу ми је ва ор га ни зо-
ва ну дје лат ност усмје ре ну на су зби ја ње и от кла ња ње узро ка и по-
сље ди ца ста ња со ци јал не по тре бе (у свим обла сти ма дру штве ног 
жи во та и ра да) и пру жа њу по мо ћи гра ђа ни ма и њи хо вим по ро ди-
ца ма ка да се на ђу у ста њу со ци јал не по тре бе, тј. ста њу у ко јем 
је гра ђа ни ну и/или по ро ди ци нео п ход на по моћ ка ко би са вла да ли 
со ци јал не те шко ће и за до во љи ли сво је жи вот не по тре бе. Но си о-
ци со ци јал не за шти те у РС су Ре пу бли ка и оп шти не (гра до ви). У 
Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не (ФБиХ) по сто ји тзв. „кров ни“ 
за кон, тј. За кон о осно ва ма со ци јал не за шти те, за шти те ци вил них 
жр та ва ра та и за шти те оби те љи са дје цом ФБиХ7), ко ји де фи ни ше 
со ци јал ну за шти ту као ор га ни зо ва ну и усмје ре ну дје лат ност чи ји 
је циљ оси гу ра ње со ци јал не си гур но сти гра ђа на и њи хо вих по ро-
ди ца у ста њу со ци јал не по тре бе, при че му се со ци јал на по тре ба 
од ре ђу је као трај но или по вре ме но ста ње у ко јем се на ла зи гра-
ђа нин или по ро ди ца, про у зро ко ва но до га ђа ји ма или ста њи ма ко ја 
се не мо гу от кло ни ти без по мо ћи дру ге осо бе. Су штин ска раз ли ка 
овог ен ти тет ског за ко на у од но су на За кон РС је у то ме да За кон 
ФБиХ не де фи ни ше но си о це со ци јал не за шти те и њи хо ве над ле-
жно сти, већ сма тра да је дје лат ност со ци јал не за шти те ин те рес 
ФБиХ и кан то на, док оп шти на, као тре ћи ни во со ци јал не за шти те, 
ни је спо ме ну та у овом за ко ну. У Брч ко Ди стрик ту, пре ма За ко ну о 

6) Za kon o so ci jal noj za šti ti Re pu bli ke Srp ske („Sl. gla snik RS“, br. 5/93, 15/96, 110/03, 33/08).

7) Za kon o osno va ma so ci jal ne za šti te, za šti te ci vil nih žr ta va ra ta i za šti te obi te lji sa dje com 
(„Slu žbe ne no vi ne FBiH“, br. 36/99, 54/04, 39/06).
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со ци јал ној за шти ти8), со ци јал на за шти та се де фи ни ше иден тич но 
као у За ко ну о со ци јал ној за шти ти РС, те не по сто је су штин ске 
раз ли ке у од ре ђе њу ко ри сни ка, пра ва и по сту па ка за оства ри ва ње 
пра ва, у од но су на РС и ФБиХ. Нај ве ће раз ли ке у си сте ми ма со ци-
јал не за шти те у БиХ од но се се на ви си не ма те ри јал них да ва ња, тј. 
пра ва на ма те ри јал но обез бје ђе ње.

Улогацентара/службизасоцијалнирад

Иден ти фи ка ци ја жр та ва тр го ви не љу ди ма нај че шће се ја вља 
као по сље ди ца опе ра тив них ак тив но сти по ли ци је и ту жи ла штва, 
иако са зна ња мо гу да до ђу и из дру гих из во ра, као нпр. од стра не 
здрав стве них рад ни ка, про свјет них рад ни ка, ро ди те ља, ста ра те ља, 
усво ји ла ца и/или дру гих осо ба ко је има ју овла ште ња и ду жно сти 
да пру же за шти ту и по моћ ма ло љет ним осо ба ма. Ка да су стра ни 
др жа вља ни − жр тве тр го ви не љу ди ма у пи та њу, БиХ је пре у зе ла 
оба ве зе про и за шле из прав них про пи са на ме ђу на род ном и ре ги о-
нал ном ни воу да обез би је ди при ступ со ци јал ној за шти ти за жр тве 
тр го ви не љу ди ма стра не др жа вља не ко ји ма је одо бре на при вре ме-
на до зво ла за бо ра вак на ху ма ни тар ној осно ви (тзв.„ху ма ни тар ни 
бо ра вак“). Оба ве зу ју ћи стан дар ди у аси стен ци ји жр тва ма тр го ви-
не љу ди ма ја сно су де фи ни са ни Пра вил ни ком о за шти ти стра на ца 
жр та ва тр го ви не љу ди ма9) и Пра вил ни ком о за шти ти жр та ва и свје-
до ка жр та ва тр го ви не љу ди ма др жа вља на БиХ10).

Ка да је у пи та њу ди је те − жр тва тр го ви не љу ди ма, при мар на 
услу га со ци јал ног ра да огле да се у рје ша ва њу смје шта ја дје те та − 
жр тве. Ако се ра ди о дје те ту − стран цу, уло га цен тра за со ци јал ни 
рад је у од ре ђи ва њу ста ра те ља дје те ту, и то на исти на чин као и за 
„до ма ћу“ дје цу. 

Уло га цен тра за со ци јал ни рад (ЦСР) као ор га на ста ра тељ-
ства, при је све га, од но си се на над зор над вр ше њем ро ди тељ ског 
пра ва, за тим про ду же ње ро ди тељ ског пра ва/ста ра ња и ду жно сти (у 
са гла сно сти са су дом). Нај ре стрик ти ув ни ју мје ру пред ста вља од у-
зи ма ње ро ди тељ ских пра ва/ста ра ња и ду жно сти за ко је по сту пак 
пред над ле жним су дом по кре ће цен тар за со ци јал ни рад. По ред 
по ме ну тих мје ра ко је су у над ле жно сти ЦСР, као ор ган ста ра тељ-
ства,нај ва жни ји је за ступ ник пра ва и ин те ре са жр тве, а на ро чи то 
дје те та − жр тве. Ову уло гу ЦСР ви ди мо кроз до но ше ње од лу ка и 

8) Za kon o so ci jal noj za šti ti Brč ko Di strik ta (“SL.gla snik BD, br.1/03).

9) Pra vil nik o za šti ti stra na ca žr ta va tr go vi ne lju di ma, „Slu žbe ni gla snik BiH“ br.33/04.

10) Pra vil nik o za šti ti žr ta va i svje do ka žr ta va tr go vi ne lju di ma dr ža vlja na Bo sne i Her ce go vi ne 
(„Slu žbe ni gla snik BiH“, br.66/07 ).
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пред у зи ма ње мје ра у окви ру ње го ве над ле жно сти; да ва ње струч-
ног ми шље ња и при је дло га над ле жном су ду у по гле ду за шти те ин-
те ре са жр тве и дје те та жр тве; те за сту па ње ин те ре са дје те та код 
су да и у суд ским по ступ ци ма. Дје ца ко ја су жр тве тр го ви не љу ди ма 
има ју пра во да од ЦСР, као ор га на ста ра тељ ства, до би ју струч ну 
по моћ у сми слу за сту па ња њи хо вих пра ва у кри вич ним и гра ђан-
ским по ступ ци ма. 

У Смјерницамазапоступањецентаразасоцијалнирадза
заштиту,помоћиподршкужртваматрговинељудима11) (2010) 
на по ми ње се да, уко ли ко по сто ји сум ња да је ро ди тељ уче ство вао 
у тр го ви ни дје те том, ЦСР ће оба ве зно при ми је ни ти јед ну од го ре 
на ве де них мје ра. ЦСР као ор ган ста ра тељ ства има оба ве зу да под-
у зме по треб не мје ре ра ди за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та, на 
осно ву не по сред ног са зна ња или оба вје ште ња. Иако за ко ни про-
пи су ју да је мје сна над ле жност ор га на ста ра тељ ства усло вље на 
мје стом пре би ва ли шта, ка да су дје ца − жр тве тр го ви не у пи та њу, 
ову чи ње ни цу ни је уви јек ла ко утвр ди ти, сто га се над ле жност ор-
га на ста ра тељ ства од ре ђу је пре ма мје сту бо ра ви шта, у слу ча ју да 
се мје сто пре би ва ли шта не мо же утвр ди ти. Ка да су жр тве тр го ви не 
љу ди ма дје ца − стра ни др жа вља ни, не ма раз ли ка у ужи ва њу пра ва, 
а на кон што је ди је те смје ште но у скло ни ште, мје сно над ле жан за 
по сло ве со ци јал не за шти те, укљу чу ју ћи и име но ва ње ста ра те ља, 
је сте цен тар за со ци јал ни рад у мје сту гдје се на ла зи скло ни ште.

Пре по знав ши по тре бу ве ћег ан га жо ва ња цен та ра за со ци-
јал ни рад у ра ду са жр тва ма, те по тре бу да се ја ча ју ка па ци те ти 
дру штве ног од го во ра на фе но мен тр го ви не љу ди ма, мул ти ди сци-
пли нар ни при ступ БиХ дру штва пред ла же ус по ста вља ње ин тер-
них струч них ти мо ва за за шти ту жр та ва у окви ру цен тра/слу жбе 
за со ци јал ни рад. Ови ти мо ви су пред ви ђе ни Смјерницамаопо-
ступањуцентаразасоцијалнирадзазаштиту,помоћиподршку
жртваматрговинељудима12) (2010). По ме ну те Смјернице ја сно 
де фи ни шу струк ту ру, уло гу, од го вор ност и ка на ле ко му ни ци ра ња, 
та ко да по ред ре ги о нал них мо ни то ринг ти мо ва у ко ји ма уче шће 
има ју и со ци јал ни рад ни ци, у БиХ је пред ви ђе но да по сто је и ин-
тернитимови у сва ком цен тру/слу жби за со ци јал ни рад. Ин тер ни 
тим у цен тру за со цјал ни рад чи не нај ма ње два чла на, а по по тре би 
и ви ше, ко је име ну је ди рек тор ЦСР. У окви ру ин тер ног ти ма име-
ну је се во ди тељ ко ји има ду жност и оба ве зу да ко ор ди ни ра рад 
чла но ва ти ма, во ди еви ден ци ју о жр тва ма тр го ви не љу ди ма, те оба-

11) Smjer ni ce o po stu pa nju cen ta ra za so ci jal ni rad sa žr tva ma tr go vi ne lju di ma, Mi ni star stvo si-
gur no sti BiH i CRS, Sa ra je vo, 2010.

12) Ibi dem
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вје шта ва оста ле над ле жне ин сти ту ци је о кон крет ним слу ча је ви ма 
тр го ви не љу ди ма, што под ра зу ми је ва и стал ну са рад њу и са ре-
ги о нал ним мо ни то ринг ти мо ви ма. Зна чај но је по ме ну ти прин цип 
ин тер ди сци пли нар но сти и у ра ду ин тер них ти мо ва. На и ме, сва ки 
тим у свом са ста ву тре ба да има нај ма ње јед ног ди пло ми ра ног со-
ци јал ног рад ни ка и јед ног пси хо ло га, а по по тре би и јед ног ди пло-
ми ра ног прав ни ка. 

Ис пи та ли смо ко ли ко је уче шће со ци јал них рад ни ка и дру-
гих струч ња ка за по сле них у цен три ма/слу жба ма за со ци јал ни рад 
у ин тер ди сци пли нар ном ти му. С об зи ром на то да је оба ве зна са-
рад ња цен та ра за со ци јал ни рад у слу ча ју да је жр тва тр го ви не 
ма ло љет на осо ба, ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да се уче шће 
струч ња ка у ин тер ди сци пли нар ном ти му у ра ду са дје цим жр тва ма 
тр го ви не у БиХ са мо код 11% ис пи та ни ка под ра зу ми је ва, тј. са мо 
15 струч них рад ни ка у БиХ има уви јек уче шће у ин тер ди сци пли-
нар ном ти му, док нај ве ћи про це нат, 71% струч ња ка, ни су има ли 
ис ку ства или ни су ни ка да уче ство ва ли у ти му за по тре бе со ци јал-
ног ра да са дје цом − жр тва ма тр го ви не. Ка да су же не − жр тве тр-
го ви не у пи та њу, са мо 11 со ци јал них рад ни ка (8%) су уви јек би ли 
дио ин тер ди сци пли нар ног има, док у слу ча ју ра да са му шкар ци ма, 
са мо се дам со ци јал них рад ни ка (5%) су уви јек би ли чла но ви ин-
тер ди сци пли нар ног ти ма.

Без об зи ра на по ра жа ва ју ће ре зул та те ис тра жи ва ња, уви ђе-
на по тре ба од стра не ре ле вант них ак те ра у бор би про тив тр го ви не 
љу ди ма у БиХ, за раз вој са рад ње са цен три ма/слу жба ма за со ци-
јал ни рад, пред ста вља пр ве ко ра ке у прав цу из град ње ка па ци те та 
у овој обла сти ра да.

ФОРМЕУСЛУГАЦЕНТАРАЗАСОЦИЈАЛНИРАД
УРАДУСАЖРТВАМАТРГОВИНЕЉУДИМА

У ли те ра ту ри но ви јег да ту ма све че шће на и ла зи мо на при је-
дло ге за ме то де и мо де ле, те фор ме услу га ко је мо гу да по слу же у 
ра ду са жр тва ма тр го ви не љу ди ма (при је све га у ра ду са же на ма и 
дје вој чи ца ма − жр тва ма), а исто вре ме но су при мјен љи ви и у ра ду 
са жр тва ма на си ља у по ро ди ци. Ова кав тренд пред ста вља по сље-
ди цу иза зо ва са ко ји ма се све че шће су о ча ва ју про фе си о нал ци из 
раз ли чи тих обла сти тзв. по ма жу ћих про фе си ја. Про гра ми аси стен-
ци је жр та ва на си ља у по ро ди ци и тр го ви не љу ди ма по себ но су ис-
тра жи ва ни и из ло же ни у Из вје шта ју NE XUS ин сти ту та за бор бу 
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про тив тр го ви не љу ди ма13), ко ји је об ја вљен 2008. го ди не. По ме ну-
ти из вје штај од сли ка ва ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва ња ко је је 
спро ве де но у Евро пи и Евро а зи ји. На и ме, ри јеч је о то ме да по сто-
ји ши рок спек тар услу га ко је се пру жа ју у овим ди је ло ви ма сви је-
та, а од но се се на исту про бле ма ти ку. Ако би смо по гле да ли не што 
ши ру сли ку услу га ко је се пру жа ју жр тва ма тр го ви не љу ди ма, вр ло 
бр зо нам по ста је ја сно да мо ра мо во ди ти ра чу на о не ко ли ко зна чај-
них аспе ка та пру жа ња тих услу га. При то ме, пр вен стве но ми сли мо 
на сље де ће: да ли су услу ге ко је се пру жа ју осми шље не за рад са 
жр тва ма тр го ви не љу ди ма; да ли је аси стен ци ја осми шље на да бу-
де крат ко роч на или ду го роч на; да ли су услу ге ин ди ви ду ал не при-
ро де, је дин стве не, или су дио ре фе рент ног окви ра услу га; да ли се 
услу ге пру жа ју на те ре ну или у спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма; 
те да ли се услу ге пру жа ју у јав ним, при ват ним или ком би но ва ним 
уста но ва ма.

Ти пич ни па кет услу га при ли ком аси стен ци је жр тва ма тр-
го ви не љу ди ма укљу чу је скло ни ште, ме ди цин ску по моћ и бри гу, 
пси хо ло шку и пси хи ја триј ску бри гу, ху ма ни тар ну по моћ, прав-
ну по моћ (из да ва ње до ку ме на та, пи та ња у ве зи са ста ту сом жр-
тве тр го ви не љу ди ма, прав ну по др шку у суд ским про це си ма итд.), 
про фе си о нал ну обу ку, по моћ и по др шку у обра зо ва њу, ства ра ње 
еко ном ских при ли ка (за по сле ње или обез бје ђи ва ње ма те ри јал не 
по мо ћи), по ро дич ну ме ди ја ци ју/са вје то ва ње, за шти ту/без бјед ност, 
и по моћ у про на ла же њу аде кват ног смје шта ја/ста но ва ња. Фор ме 
аси стен ци је се до ста раз ли ку ју, за ви сно од то га да ли се ра ди о 
жр тви тр го ви не − стра ном др жа вља ни ну или др жа вља ни ну зе мље 
у ко јој је жр тва тр го ва на; да ли се ра ди о му шкар цу, же ни или дје-
те ту; да ли услу ге тре ба да под ра зу ми је ва ју тзв. ре зи дент не или 
не-ре зи дент не услу ге. Нај ве ћи фо кус при ли ком пру жа ња услу га се 
обич но ре а ли зу је то ком бо рав ка у си гур ним ку ћа ма или скло ни-
шти ма, и крат ко роч не су при ро де. 

Мно ге зе мље су осми сли ле и усво ји ле на ци о нал не ре фе рент-
не ме ха ни зме ка ко би пот по мо гле и усмје ри ле раз ли чи те ак те ре 
и уста но ве ко је пру жа ју услу ге пре ма не ком об ли ку је дин стве ног 
мо де ла ко ји мо же да од го во ри по тре ба ма жр та ва тр го ви не љу ди-
ма. Бо сна и Хер це го ви на је та ко ђе усво ји ла та кав је дан ре фе рент-
ни оквир (Акциони план за спречавањетрговине људима у БиХ
2008-201214)) под ју рис дик ци јом Др жав ног ко ор ди на то ра за бор бу 

13) NE XUS Re port,: Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o len ce 
and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia, 2008, Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.

14) BiH Dr žav ni ak ci o ni plan za spre ča va nje tr go vi ne lju di ma u Bo sni i Her ce go vi ni 2008−2012, 
Sa ra je vo, Vi je će mi ni sta ra BiH.
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про тив тр го ви не љу ди ма, при Ми ни стар ству без бјед но сти БиХ. С 
дру ге стра не, у не ким зе мља ма је мо дел пру жа ња услу га жр тва-
ма тр го ви не љу ди ма хар мо ни зо ван са мо де ли ма пру жа ња услу га 
жр тва ма на си ља у по ро ди ци. По сто ји са гла сност мно гих ауто ра о 
то ме да мо де ли пру жа ња услу га жр тва ма на си ља у по ро ди ци има ју 
раз ви је ни ју ко ор ди на ци ју са ло кал ном за јед ни цом. Исто вре ме но, 
мно га ис тра жи ва ња ука зу ју на про блем у ра ду са жр тва ма тр го-
ви не љу ди ма упра во у овом сег мен ту (то ком фа зе (ре)ин те гра ци-
је). Иако се услу ге мо гу пру жа ти и на са мом те ре ну и у окви ри ма 
уста но ва, у јав ним уста но ва ма или при ват ним, од лу ка о то ме гдје 
и ка кве услу ге ће би ти до ступ не жр тва ма тр го ви не љу ди ма обич но 
умно го ме за ви си од струч но сти и ка па ци те та при ват ног или јав ног 
сек то ра у од ре ђе ној зе мљи, као и од то га са ко ли ко фи нан сиј ских 
сред ста ва рас по ла жу над ле жне ин сти ту ци је и ка ква су им струк ту-
рал на огра ни че ња.

Не вла ди не ор га ни за ци је нај че шће пру жа ју спе ци ја ли зо ва не 
услу ге фи нан си ра не од стра не ме ђу на род них до на то ра, или (не та-
ко че сто) од стра не др жа ве или ло кал не вла сти. У на ред ном ди је лу 
ра да на гла сак се ста вља на ин ди ви ду ал не услу ге ко је се ја вља ју 
као по треб не за жр тве тр го ви не љу ди ма, али исто вре ме но и као 
нај че шће до ступ не услу ге. Ин кор по ри ра ни су и ре зул та ти на шег 
ем пи риј ског ис тра жи ва ња ка ко би смо до би ли вје ро до стој ни ју сли-
ку бо сан ско хер це го вач ке сце не у овом до ме ну бор бе про тив тр го-
ви не љу ди ма.

Склоништеисмјештај

Збри ња ва ње жр тве тр го ви не љу ди ма у смје штај или скло ни-
ште сли је ди на кон оба вље ног ини ци јал ног раз го во ра и на пра вље-
не пре ли ми нар не про цје не слу ча ја, те при стан ка жр тве на аси стен-
ци ју (у слу ча ју да је пу но љет на) или у слу ча ју ма ло љет не осо бе, 
по ста вља ње ста ра те ља од стра не над ле жног цен тра за со ци јал ни 
рад. Сва ка жр тва има пра во на пе ри од ре флек си је ко ји је про пи сан 
за ко ном и тра је 30 да на. На кон ис те ка тог ро ка, у слу ча ју да жр тва 
оста је у скло ни шту, аси стен ци ја се на ста вља у скла ду са ин ди ви-
ду ал ним пла ном ре ха би ли та ци је и ре со ци ја ли за ци је.

На кон што се до не се од лу ка о смје шта ју жр тве у скло ни ште, 
по треб но је да над ле жни ЦСР, тј. во ди тељ слу ча ја сту пи у кон такт 
са пред став ни ком над ле жне не вла ди не ор га ни за ци је, у ци љу при-
ку пља ња нео п ход них ин фор ма ци ја о усло ви ма смје шта ја. Том при-
ли ком се раз мје њу ју основ ни по да ци о слу ча ју и ана ли зи ра се по-
треб на до ку мен та ци ја за смје штај.
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Ис пи та ли смо ис ку ства цен та ра за со ци јал ни рад, те њи хо во 
уче шће у збри ња ва њу дје це − жр та ва тр го ви не љу ди ма у ви ду пру-
жа ња услу ге скло ни шта и смје шта ја. Ре зул та ти по ка зу ју  да 74% 
ис пи та ни ка ни су ни ка да пру жи ли овај об лик услу ге, док је 24% ис-
пи та ни ка би ло у си ту а ци ји да обез би је ди смје шај за јед но ди је те, а 
са мо у слу ча ју два со ци јал на рад ни ка, овај вид услу ге је омо гу ћен 
за дво је и тро је дје це. Ови на ла зи ука зу ју на то да се и у слу ча је ви-
ма иден фи ка ци је дје це − жр та ва тр го ви не, смје штај и скло ни ште 
обез бје ђу је од стра не овла ште не не вла ди не ор га ни за ци је (као по-
сље ди ца уста ље не прак се), а тек на кон то га, оба вје шта ва се над ле-
жни цен тар за со ци јал ни рад. Ка да су же не − жр тве тр го ви не у пи-
та њу, са мо 10% ис пи та ни ка су пру жи ли у јед ном слу ча ју овај вид 
услу ге, док 87% ни су ни ка да. За му шкар це − жр тве тр го ви не, са мо 
два ис пи та ни ка (1,5%) су обез би је ди ли овај вид услу ге.

Пи та ње при сту па суп си ди јар ном смје шта ју је ве о ма зна ча јан 
за жр тве тр го ви не љу ди ма. По тре ба за мје стом за ста но ва ње обич-
но по сто ји до мо мен та ус по ста вља ња фи нан сиј ске не за ви сно сти. 
Ме ђу тим, ова кав об лик по др шке жр тва ма тр го ви не љу ди ма (као ни 
жр тва ма на си ља у по ро ди ци) мно ге зе мље не мо гу да обез би је де 
кроз сво је си сте ме со ци јал не за шти те. Дру ги ме ха ни зми ко ји се ко-
ри сте у не ким зе мља ма окру же ња и ре ги о на од но се се на по моћ за 
смје штај у ви ду ва у че ра или јед но крат них по мо ћи. Ови ме ха ни зми 
сва ка ко не мо гу да за до во ље по тре бе ко ри сни ка, али мо гу да ука жу 
на по тре бу уна пре ђе ња си сте ма за шти те вул не ра бил них ко ри сни ка 
као што су жр тве тр го ви не љу ди ма.

Медицинскањегаипомоћ

Жр тве тр го ви не љу ди ма, при че му пр вен стве но ми сли мо на 
же не − жр тве као нај до ми нант ни ју гру пу жр та ва тр го ви не љу ди ма, 
има ју ве ли ки спек тар по тре ба за очу ва ње здра вља, као и пи та ња у 
ве зи са здра вљем (нај че шће сек су ал не или ре про дук тив не при ро де 
као што су на при мјер: не же ље на труд но ћа, ХИВ/АИДС и дру ге 
сек су ал но пре но си ве бо ле сти, не плод ност и дру ге ком пли ка ци је), 
не ке дру ге бо ле сти (на при мјер, ту бер ку ло за, ту мор, ци ро за и др.), 
фи зич ке по вре де, зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци и за ви-
сно сти, те раз ли чи ти тзв. функ ци о нал ни по ре ме ћа ји. Зло у по тре ба 
пси хо ак тив них суп стан ци и ал ко хо ла се ја вља код свих ка те го ри ја 
жр та ва тр го ви не љу ди ма. Мно ге же не ко ји ма је тр го ва но у свр ху 
про сти ту ци је при си ље не су да пи ју ал ко хол са сво јим кли јен ти-
ма, и као по сље ди ца се че сто ја вља за ви сност од ал ко хо ла. Не ким 
жр тва ма се да ју раз ли чи те дро ге ка ко би се сло мио от пор и исто-
вре ме но из гра ди ла за ви сност ко ја на не ки на чин по ста је га ран ци ја 
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за кон ти ну и тет ба вље ња про сти ту ци јом15). Жр тве тр го ви не љу ди-
ма ко је се рад но екс пло а ти шу та ко ђе би ва ју при си ље не да ко ри сте 
раз ли чи те нар ко ти ке. Деркс16) и Сур тиз17) на во де при мје ре му шка-
ра ца из Кам бо џе ко ји су тр го ва ни у свр ху рад не екс пло а та ци је на 
ри бар ским бро до ви ма, гдје су би ва ли при си ље ни да ко ри сте нар-
ко ти ке ка ко би по ве ћа ли сво ју про дук тив ност, а исто вре ме но ма ње 
осје ти ли фи зич ке по вре де. Исто та ко, пре ма Сур тиз18), не ке жр тве 
тр го ви не љу ди ма ко ри сте ал ко хол, ци га ре те и дро ге као ме ха ни зам 
за но ше ње са тра у ма тич ним ис ку ством (coping ме ха ни зам).

У БиХ се ова фор ма услу га обез бје ђу је у скло пу скло ни шта 
и смје шта ја, а са мо у слу ча ју по тре бе у ме ди цин ским уста но ва ма 
са ко ји ма не вла ди на ор га ни за ци ја има скло пљен про то кол о са рад-
њи са Ми ни стар свом без бјед но сти БиХ и Ми ни стар ством за људ-
ска пра ва и из бје гли це БиХ. На осно ву са зна ња до ко јих смо до шли 
то ком про це са ис тра жи ва ња фе но ме на тр го ви не љу ди ма у БиХ, 
цен три за со ци јал ни рад су укљу че ни у слу ча је ви ма ка да су до ма-
ће жр тве тр го ви не љу ди ма, по себ но дје ца, у пи та њу. Прак са ра да 
са жр тва ма тр го ви не љу ди ма у БиХ по ка зу је да се су шти на ак тив-
но сти цен та ра за со ци јал ни рад при ли ком обез бје ђи ва ња услу га 
здрав стве не за шти те, од но си на оба ве зе ко је про из ла зе из над ле-
жно сти ор га на ста ра тељ ства (у слу ча ју дје це или осо ба са по себ-
ним по тре ба ма). Уче шће со ци јал них рад ни ка у пру жа њу услу га 
здрав стве не за шти те за дје цу − жр тве тр го ви не, пре ма ре зул та ти-
ма на шег ис тра жи ва ња, ука зу ју на ни зак ни во уче шћа со ци јал них 
рад ни ка, са мо у 21% ис пи та ни ка, од че га 17% су уче ство ва ли са мо 
у јед ном слу ча ју дје те та - жр тве тр го ви не. За же не − жр тве тр го-
ви не, са мо 12% ис пи та ни ка су обез бје ђи ва ли овај об лик за шти те, 

15) Al ber to An dre a ni, Tal Ra viv (2004): The Chan ging Pat terns and Trends of Traf fic king in Per-
sons in the Bal kan Re gion: As ses sment car ried out in Al ba nia, Bo snia and Her ze go vi na, the 
Pro vin ce of Ko so vo, The For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia and the Re pu blic of Mol-
do va. Ge ne va: IOM.;

  Sur te es, R. (2007d): Li ste ning to Vic tims: Ex pe ri en ces of Iden ti fi ca tion, Re turn As si stan ce in 
SE Euro pe. Vi en na: ICMPD.; Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic-
king in So uth-Eastern Euro pe. Ge ne va: IOM.; 

 Zim mer man, C., Watts, C. (2003): Pre po ru ke svjet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je za vo đe nje in-
ter vjua sa že na ma žr tva ma tr go vi ne lju di ma, Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja, Ško la hi gi je ne 
i trop ske me di ci ne i Daf ne pro gram Evrop ske ko mi si je, Že ne va.

16) Derks, An nu ska (2000): From Whi te Sla ves to Traf fic king Sur vi vors. No tes on the Traf fic king 
De ba te. Wor king pa per #00-02. Prin ce ton Uni ver sity; The Cen ter for Mi gra tion and De ve lop-
ment.

17) Sur te es, R. (2008b) ‘Traf fic ked men as un wil ling vic tims’, St. An tony’s In ter na ti o nal Re vi ew. 
4(1): 16−36.

18) Sur te es, R. (2008d): Why shel ters? Con si de ring re si den tial ap pro ac hes to traf fic king as si stan-
ce. Vi en na: NE XUS In sti tu te.
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док је за му шкар це про це нат још ни жи (3%), тј. уче шће со ци јал них 
рад ни ка се од но си са мо на че ти ри ис пи та ни ка.

Психолошкаипсихијатријскаасистенција

Жр тве тр го ви не љу ди ма че сто се су о ча ва ју са те шким и 
раз ли чи тим тра у ма ма као ре зул тат ис ку ства кроз ко је су про шли. 
То ком сва ке од фа за тр го ви не, жр тве су из ло же не пси хо ло шком 
при ти ску и стре су. Као по сље ди цу тр го ви не жр тве мо гу да има ју 
ду го трај не и озбиљ не про бле ме са мен тал ним здра вљем. Де пре-
си ја, анк си о зност и хо стил ност су нај че шће пре по зна ти симп то-
ми код жр та ва тр го ви не љу ди ма ко ји су при ми ли аси стен ци ју. Ови 
симп то ми мо гу да иза зо ву за сто је то ком опо рав ка и ре ин те гра ци је 
јер жр тве по ку ша ва ју да ус по ста ве днев не ру ти не и нор мал не од-
но се са дру ги ма. У јед ној сту ди ји спро ве де ној у Европ ској уни ји, 
за би ље же ни су симп то ми су ге стив ног ПТСП-а (пост тра у мат ског 
стре сног по ре ме ћа ја) код 56% тр го ва них же на19). Тр го ви на љу ди-
ма, уоп ште но го во ре ћи, до во ди се у ве зу са тра у ма ма и дру гим пси-
хо ло шким про бле ми ма, иако су ве ћи на из вје шта ја и ис тра жи ва ња 
ори јен ти са ни ка тр го ви ни љу ди ма у свр хе сек су ал не екс пло а та ци-
је. Вр ло ма ло па жње је по све ће но пси хо ло шким по сље ди ца ма дру-
гих об ли ка тр го ви не, као и по тен ци јал но раз ли чи тих по сље ди ца 
у од но су на раз ли чи те про фи ле лич но сти (му шкар це у од но су на 
же не, од ра сле у од но су на дје цу и др.). 

Сте пен до ко јег по сто ји по тре ба за пси хо ло шком аси стен ци-
јом код жр та ва тр го ви не љу ди ма, као и по сље ди ца по мен тал но 
здра вље ко је оста вља ис ку ство тр го ви не за ви си од мно го ва ри ја-
бли, укљу чу ју ћи и об лик тр го ви не љу ди ма, као и са мо ис ку ство 
кроз ко је је жр тва про шла, те ин ди ви ду ал но мен тал но здра вље 
жр тве ко је укљу чу је и вје шти не пре ва зи ла же ња (тзв. couping вје-
шти не). Жр тве раз ли чи тих об ли ка екс пло а та ци је или ви ше стру ке 
тр го ви не ће вје ро ват но има ти ве ће по тре бе у сми слу пси хо ло шке 
аси стен ци је. Ме ђу тим, по сто ји са гла сност мно гих ауто ра да ни су 
све жр тве тр го ви не те шко тра у ма ти зо ва не са мим ис ку ством тр го-
ви не, а по сто је и жр тве ко је су ис ку ство тр го ви не до жи вје ле ви ше 

19) Zim mer man, C. et al. (2006): Sto len Smi les: the physi cal and psycho lo gi cal he alth con se qu-
en ces of wo men and ado le scents traf fic ked to Euro pe. Lon don, UK: Lon don School of Hygi-
e ne and Tro pi cal Me di ci ne.стр.17.; Zim mer man, C., Watts, C. (2003): Pre po ru ke svjet ske 
zdrav stve ne or ga ni za ci je za vo đe nje in ter vjua sa že na ma žr tva ma tr go vi ne lju di ma, Svet ska 
zdrav stve na or ga ni za ci ja, Ško la hi gi je ne i trop ske me di ci ne i Daf ne pro gram Evrop ske ko mi-
si je, Že ne va, стр.4.

 Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic king in So uth-Eastern Euro pe. 
Ge ne va: IOM.
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као про па ли по ку шај ми гра ци је, а не као те жак об лик екс пло а та-
ци је20).

Уло га со ци јал них рад ни ка у овом до ме ну од но си се на пру-
жа ње услу га пре по зна ва ња про бле ма и ин фор ми са ња жр та ва о 
ин сти ту ци о нал ним мо гућ но сти ма, те на тај на чин пру жа ју услу га 
ко је су ва жне за мен тал но здра вље ин ди ви дуе. У скла ду са уло-
гом ор га на ста ра тељ ства, цен три за со ци јал ни рад има ју са рад њу 
са цен три ма за мен тал но здра вље, ме ђу тим, на ши ис пи та ни ци су 
са мо у 20% слу ча је ва уче ство ва ли у пру жа њу бри ге о мен тал ном 
здра вљу дје ци − жр тва ма тр го ви не у БиХ. За же не − жр тве тр го-
ви не, ис пи та ни ци су би ли у при ли ци да пру же по ме ну те услу ге у 
15% слу ча је ва, док за му шкар це са мо у 2% слу ча је ва 

Пси хо ло шка и пси хи ја триј ска аси стен ци ја (у скла ду са по-
тре ба ма жр тве) огра ни че на је у мно гим зе мља ма, па и у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Мно ги ауто ри на гла ша ва ју да су ове услу ге нај че-
шће до ступ не жр тва ма са мо то ком бо рав ка у скло ни шти ма и си-
гур ним ку ћа ма у окви ру про гра ма ко је они ну де. С дру ге стра не, 
оста нак у скло ни шти ма је нај че шће крат ко ро чан, а по тре бе жр та ва 
ду го роч не. Не до ступ ност ових услу га, нај че шће због не јед на ке ге-
о граф ске рас про стра ње но сти уста но ва ко је пру жа ју пси хо ло шке, 
а на ро чи то пси хи ја триј ске услу ге, до во де до то га да мно ге жр тве 
би ва ју ус кра ће не за услу ге ове вр сте21). 

Правнаподршкаипомоћ

Про бле ми жр та ва тр го ви не љу ди ма ко ји се од но се на за ко-
не и дру ге прав не про пи се су ком плек сни и обич но збу њу ју ћи за 
жр тве јер се од но се на не ко ли ко па ра лел них про це са. Оно што се 
ја вља као при о ри тет на по тре ба при ли ком аси стен ци је жр та ва тр го-
ви не љу ди ма од но си се на ин фор ми са ње жр тве о ње ним/ње го вим 
пра ви ма. Циљ ова квог при сту па је да се у што кра ћем ро ку ис-
прав но ис пу не раз ли чи ти за кон ски обра сци и фор му ла ри ка ко би 
се усмје ра ва ле ад ми ни стра тив не про це ду ре; ка ко би мо гли пред-
ста вља ти жр тве на су ду (у слу ча ју кри вич не или гра ђан ске пар-
ни це), а као на не ки на чин из дво јен циљ ја вља се мо гућ ност да се 

20) Bru nov skis, A. and R. Sur te es (2007): Le a ving the past be hind? When traf fic king vic tims dec-
li ne as si stan ce. Fa fo In sti tu te (Oslo) and Ne xus In sti tu te (Vi en na).; 

 Sur te es, R. & S. So mach (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of dem-
stic vi o len ce and traf fic king in Euro pe and Eura sia. Was hing ton: USAID, Cre a ti ves As so ci a-
tes, JBS In ter na ti o nal & NE XUS In sti tu te.

21) Sur te es, R. & S. So mach (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of dem-
stic vi o len ce and traf fic king in Euro pe and Eura sia. Was hing ton: USAID, Cre a ti ves As so ci a-
tes, JBS In ter na ti o nal & NE XUS In sti tu te.
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аси стен ци ја жр тва ма тр го ви не љу ди ма по диг не на је дан ви ши ни во 
за сту па ња и адво ка ту ре ко ји мо гу до при ни је ти за кон ским ре фор-
ма ма и из мје на ма у са мом при сту пу овом фе но ме ну22).

На осно ву прак се ра да са жр тва ма тр го ви не љу ди ма у БиХ, 
уло га цен та ра за со ци јал ни рад се и у овом до ме ну нај ви ше од но-
си на уло гу ор га на ста ра тељ ства, иако мно ги из вје шта ји ука зу ју 
на по тре бе за ве ћим уче шћем цен та ра за со ци јал ни рад (ка да су 
од ра сли жр тве тр го ви не љу ди ма у пит њу), по себ но због по тре ба 
аде кват не ре со ци ја ли за ци је и (ре)ин те гра ци је. На ше ем пи риј ско 
ис тра жи ва ње по ка зу је да је 24% ис пи та ни ка пру жа ло овај вид по-
мо ћи и по др шке (од че га 20% са мо у јед ном слу ча ју) ка да су дје ца 
− жр тве тр го ви не у пи та њу. Вр ло слич но је и за же не − жр тве тр-
го ви не, 12% ис пи та ни ка су има ли при ли ку да пру же прав ну по моћ 
и по др шку, док у слу ча ју му шка ра ца, са мо 3% ис пи та ни ка су би ли 
у тој си ту а ци ји.

Због раз ли чи тих ин ди ви ду ал них по тре ба жр та ва тр го ви не 
љу ди ма, и овај об лик по др шке и аси стен ци је мо же да по ста не ве о-
ма ком плек сан. Сто га је из у зет но зна чај на са рад ња из ме ђу раз ли чи-
тих (ре ле вант них) ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је су укљу че не у 
рад са жр тва ма тр го ви не љу ди ма. На и ме, со ци јал ни рад ни ци мо гу 
да по мог ну у про це си ма ко ји се од но се на ад ми ни стра тив не про це-
ду ре ве за не за лич ни ста тус и при ступ раз ли чи тим об ли ци ма дру-
штве не по др шке и по мо ћи, ме ђу тим, са мо спе ци ја ли зо ва ни адво-
ка ти мо гу по ну ди ти аде кват ну по моћ у кри вич ним про це си ма на 
су ду или при ли ком рје ша ва ња пи та ња ими гра ци о не при ро де. Не ка 
ис тра жи ва ња ука зу ју и на још јед ну прав ну област у ко јој жр тве 
има ју по тре бу за прав ном по мо ћи. Нај че шће су то пи та ња у ве зи 
са њи хо вим брач ним ста ту сом и дје цом (у слу ча је ви ма да су уда те 
и/или има ју ма ло љет ну дје цу), та ко да се су о ча ва ју са про бле ми ма 
ве за ним за ста ра тељ ство над дје цом, раз вод бра ка, али мен та ци ју и 
рас по дје лу имо ви не и др. Мно га ис ку ства упу ћу ју на за кљу чак да 
жр тве тр го ви не љу ди ма ри јет ко при ме прав ну по моћ при ли ком рје-
ша ва ња њи хо вих по ро дич них про бле ма. Про гра ми ко ји по сто је у 
скло ни шти ма и си гур ним ку ћа ма углав ном укљу чу ју и не ке об ли ке 
прав них услу га и нај че шће их пру жа ју дру ге (спе ци ја ли зо ва не) не-
вла ди не ор га ни за ци је ко је има ју ан га жо ва не прав ни ке и адво ка те 
ко ји су при ста ли да ра де на слу ча је ви ма тр го ви не љу ди ма за ма ле 
на кна де или probono. У БиХ то је ор га ни за ци ја ВашаправаБиХ,

22) Sur te es, 2006а, 2005, у: NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for 
vic tims of do me stic vi o len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na 
www.ne xu sin sti tu te.net.
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ко ја има пот пи сан спо ра зум са Ми ни стар ством си гур но сти БиХ и 
Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це БиХ. 

Образовањеипрофесионалнаобука

Сла бо обра зо ва ње и не до ста так про фе си о нал них вје шти на 
чи ни по зи ци ју жр та ва тр го ви не љу ди ма еко ном ски вул не ра бил-
ном. Исто та ко, ло ши еко ном ски усло ви че сто до во де по је дин ца у 
вул не ра бил ну си ту а ци ју ко ја мо же да бу де раз лог за ула зак у ла нац 
тр го ви не љу ди ма (или за по нов ну тр го ви ну), или ње на/ње го ва не-
мо гућ ност да из бјег не или по бјег не из зло ста вља ју ће си ту а ци је. 
Иако не мо же мо твр ди ти да је то уви јек слу чај, че сто су ови про-
бле ми ве за ни за ло ше жи вот не вје шти не, је зич ке ба ри је ре, обра-
зо ва ње и про фе си о нал не вје шти не ко је има ју ди рек тан ути цај на 
спо соб но сти по треб не за обез бје ђи ва ње у еко ном ском сми слу. Ка-
да го во ри мо о по мо ћи у обра зо ва њу, он да ми сли мо на не ко ли ко 
раз ли чи тих об ли ка. При је све га, по моћ и по др шка жр тва ма тр го-
ви не љу ди ма у обра зо ва њу мо же да зна чи укљу чи ва ње у по сто је-
ћи обра зов ни си стем. Тре ба на гла си ти да ова кав об лик обра зо ва ња 
че сто ни је ла ко из во див из не ко ли ко раз ло га. У кон тек сту БиХ, ова-
кав об лик је мо гућ ис кљу чи во за БиХ др жа вља не − жр тве тр го ви-
не љу ди ма. На да ље, шко ле че сто ни су вољ не по нов но укљу чи ва ти 
осо бе ко је су ду го би ле од сут не или за о ста ју мно го за дје цом свог 
уз ра ста (што је нај че шће слу чај са жр тва ма тр го ви не љу ди ма). С 
дру ге стра не, са ме про це ду ре на став ка шко ло ва ња мо гу да бу ду 
за хтјев не за жр тве тр го ви не љу ди ма, те ни су у мо гућ но сти да на-
ста ве ова кав об лик фор мал ног обра зо ва ња23).

За дје цу − жр тве тр го ви не љу ди ма ко ји ма је цен тар за со-
ци јал ни рад по ста вио ста ра те ља, од лу ке у ве зи са овим аспек том 
ра да са жр тва ма до но си сам ор ган ста ра тељ ства, у са гла сно сти са 
вас пит но-обра зов ним ин сти ту ци ја ма. На ше ис тра жи ва ње по ка зу је 
да су ис пи та ни ци има ли ри јет ке при ли ке у ко ји ма су пру жи ли овај 
об лик по мо ћи и по др шке За дје цу − жр тве тр го ви не, 13% ис пи та-
ни ка су обез би је ди ли овај вид по мо ћи, од че га је је дан со ци јал ни 
рад ник то обез би је дио за тро је дје це, док оста лих 12% за са мо по 
јед но ди је те. За же не − жр тве тр го ви не по моћ у обра зо ва њу је обез-

23)  Sur te es, R. (2006a): An eva lu a tion of vic tim as si stan ce pro gram mes in SE Euro pe. Brus sels, 
Bel gi um: King Ba u do uin Fo un da tion.стр.80.

 Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic king in So uth-Eastern Euro pe. 
Ge ne va: IOM.

 War nath, S. (2007): Exa mi ning the in ter sec tion bet we en traf fic king and do me stic vi o len ce. 
Was hing ton: USAID.

 NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o-
len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.
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би је ђе на од стра не јед ног со ци јал ног рад ни ка у јед ном слу ча ју, док 
за му шкар це овај вид по мо ћи ни ко од ис пи та ни ка ни је имао при-
ли ку пру жи ти.

Дру ги об ли ци обра зо ва ња од но се се на еду ка циј ске про гра-
ме ко је ор га ни зу ју не вла ди не ор га ни за ци је или не ки дру ги не фор-
мал ни си сте ми обра зо ва ња. Ови про гра ми мо гу да се од но се на 
тзв. про гра ме хва та ња ко ра ка у обра зо ва њу (енг. catching educa-
tion), ко ји омо гу ћа ва ју ста ри јој дје ци да по стиг ну ни во обра зо ва ња 
аде ква тан за њи хо ву доб, при је не го се по но во укљу че у школ ски 
си стем. Овај вид по мо ћи обез бје ђу је се жр тва ма тр го ви не у скло-
ни шту НВО Форумсолидарности−ЕММАУС, у са рад њи са Пе да-
го шким за во дом Кан то на Ту зла, а под ра зу ми је ва до ла зак на став ног 
осо бља у скло ни ште, гдје се оба вља на ста ва.

По ред по др шке и по мо ћи у тра ди ци о нал ном обра зо ва њу, 
обу ка за сти ца ње жи вот них и со ци јал них вје шти на је та ко ђе зна чај-
на за жр тве тр го ви не љу ди ма. Те вје шти не обич но под ра зу ми је ва-
ју вје шти не ру ко ва ња нов цем, во ђе ње ра чу на о здра вљу и пре хра-
ни, хи ги је ни, оба ве за ма у ку ћи, сек су ал но обра зо ва ње, рје ша ва ње 
про бле ма и об у ча ва ње о стра те ги ја ма ка ко оста ти на си гур ном24) 
(енг. tokeepsafe). Не ке не вла ди не ор га ни за ци је ну де и тзв. обу ку 
за ро ди те ље ко ји пред ста вља ју дра го цје ну обу ку нај че шће за жр тве 
тр го ви не љу ди ма ко је су због ис ку ства тр го ви не би ле одво је не од 
сво је дје це или су оста ле труд не и/или ро ди ле ди је те усљед ба вље-
ња про сти ту ци јом то ком пе ри о да тр го ви не. 

Професионалнаобукаизапослење

Про фе си о нал на обу ка је, та ко ђе, ве о ма ва жна за жр тве тр-
го ви не љу ди ма, уз на по ме ну да обу ка мо ра узе ти у об зир спе ци-
фич но сти тр жи шта ра да ка ко би се по ве ћа ла мо гућ ност за ду го-
роч ни је за по сле ње жр та ва. Ова кав став за сту па ју мно ге не вла ди не 
ор га ни за ци је ко је при о ри тет но ра де са жр тва ма тр го ви не љу ди ма. 
Ин ди ви ду а ли за ци ја ра да са жр тва ма је од из у зет ног зна ча ја у овом 
сег мен ту аси стен ци је. На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да су ис пи та-
ни ци са мо у 5% слу ча је ва (се дам со ци јал них рад ни ка) уче ство ва ли 
у пру жа њу овог ви да услу ге за же не жр тве тр го ви не. За му шкар-
це − жр тве, овај вид услу ге, пре ко цен та ра за со ци јал ни рад у БиХ, 
од но си се са мо на је дан слу чај, док су за дје цу (уз ра ста пре ко 14 
го ди на), са мо че ти ри ис пи та ни ка (3%) обез бје ди ли овај вид по мо-
ћи и по др шке. 

24) Исто.
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Аси стен ци ја при ли ком за по шља ва ња жр та ва тр го ви не љу ди-
ма мо же да зна чи по моћ при ли ком тра же ња за по сле ња, при пре ме 
за раз го во ре са по тен ци јал ним по сло дав ци ма и са вје то ва ње на кон 
што до би ју за по сле ње. На кон пре жи вље них тра у ма, жр тве тр го ви-
не љу ди ма мо гу да има ју по те шко ћа са одр жа ва њем кон цен тра ци-
је, мо ти ва ци јом, мо гу би ти ла ко обес хра бре не, а све ово се мо ра 
узе ти у об зир при ли ком ди зај ни ра ња про гра ма по др шке. Ис ку ства 
струч ња ка у ра ду са жр тва ма тр го ви не љу ди ма то ком њи хо ве (ре)
ин те гра ци је ука зу ју на зна чај при сту па за по сле њу, јер са мо ма њи 
про це нат жр та ва су у мо гућ но сти да за др же по сао на ду жи пе ри од. 
Ова ква ис ку ства ука зу ју на по тре бу за са вје то ва њем и по др шком 
и на кон за по сле ња. Мно ги ко ри сни ци овог ти па услу га су би ли у 
си ту а ци ја ма да су ми је ња ли не ко ли ко по сло ва (уз са вје то ва ње и 
по др шку) при је не го што су успје ли да се ста би ли зу ју на јед ном 
по слу25). 

Породичнамедијацијаисавјетодавнеуслуге

Мно ге жр тве тр го ви не љу ди ма до ла зе из про бле ма тич них и 
дис функ ци о нал них по ро дич них окру же ња ко ји су мо гли до при ни-
је ти њи хо вој вул не ра бил но сти. По вра так у та кво по ро дич но окру-
же ње мо же до дат но да до ве де до ри зи ка по нов не вик ти ми за ци је. 
Не ке жр тве би ва ју оп ту жи ва не од стра не чла но ва по ро ди це за ис-
ку ство тр го ви не љу ди ма, док дру ге мо гу осје ћа ти од го вор ност јер 
ни су би ле у ста њу да пред у при је де тр го ви ну свог чла на по ро ди-
це. У не ким дру гим по ро ди ца ма тр го ви на љу ди ма мо же да бу де 
узрок тен зи ја и но вих про бле ма. Мно га ис тра жи ва ња  на гла ша ва ју 
да по ро ди це нај че шће не мо гу да ра зу ми ју екс тре ме про жи вље них 
тра у ма жр та ва као ни про мје не у по на ша њу жр тве. С дру ге стра не, 
мно ге по ро ди це не зна ју да је њи хов члан био тр го ван, те би ва ју 
раз о ча ра ни ка да се жр тва тр го ви не љу ди ма вра ти ку ћи (на кон ду-
жег од су ства) без за ра ђе ног нов ца26).

Са аспек та ре зул та та на шег ис тра жи ва ња, уви ђа мо да су на-
ши ис пи та ни ци уче ство ва ли у пру жа њу услу га по ро дич не ме ди ја-
ци је за дје цу − жр тве тр го ви не, у 17% слу ча је ва, од че га су са мо 
3% ис пи та ни ка овај вид услу ге пру жи ли ви ше од јед ном. Ка да су 
же не жр тве тр го ви не у пи та њу, 8% ис пи та ни ка су пру жи ли овај 
вид услу га, док за му шкар це, са мо 3% ис пи та ни ка. 

25) Sur te es, R. (2006a): An eva lu a tion of vic tim as si stan ce pro gram mes in SE Euro pe. Brus sels, 
Bel gi um: King Ba u do uin Fo un da tion.

26) NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o-
len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.; 
стр.50.
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У не ким слу ча је ви ма, по ро дич ни од но си се мо гу уна при је-
ди ти ка ко би по ро дич но окру же ње би ло по др жа ва ју ће за по вра так 
жр тве тр го ви не љу ди ма. Ово, сва ка ко, под ра зу ми је ва про фе си о-
нал ну ин тер вен ци ју и по др шку у по ро ди ци. Со ци јал ни рад ни ци 
и ан ти-тра фи кинг скло ни шта и (ре)ин те гра ци о ни цен три углав-
ном обез бје ђу ју по ро дич ну ме ди ја ци ју и по нов но спа ја ње по ро ди-
це оним жр тва ма ко је из ра зе же љу да се вра те у сво је по ро ди це27). 
Не по сред но при је (ре)ин те гра ци је, со ци јал ни рад ник за по слен у 
скло ни шту или у над ле жном цен тру за со ци јал ни рад сту па у кон-
такт са по ро ди цом ка ко би на пра вио про цје ну по ро ди це и на осно-
ву ње до но си од лу ку о си гур но сти за по вра так жр тве у по ро ди цу. 
Ком по нен те про цје не укљу чу ју сље де ће еле мен те: же ља жр тве да 
се вра ти у пр во бит ну по ро ди цу; вољ ност чла но ва по ро ди це са при-
хва те жр тву; ни во на си ља у по ро ди ци (ако по сто ји); мо гућ но сти 
ка жња ва ња од стра не по ро ди це или тр гов ца; мо гућ но сти и вољ-
ност по ро ди це да обез би је ди основ не по тре бе жр тве, као и мо гућ-
ност по нов не тр го ви не28). 

Са аспек та со ци јал ног ра да, ме ди ја ци је и пру жа ња са вје то-
дав них услу га ва жно је има ти на уму по вјер љи вост ин фор ма ци ја 
ко је со ци јал ни рад ни ци има ју о ис ку ству жр та ва, те њи хо вој од лу-
ци да ин фор ма ци је оста ну по вјер љи ве и ка да су чла но ви по ро ди це 
у пи та њу. 

Специјализованапомоћзамалољетнике

Ма ло љет не жр тве тр го ви не љу ди ма су о ча ва ју се са слич ним 
про бле ми ма као и од ра сле жр тве, ме ђу тим, до дат но су ра њи ве због 
свог уз ра ста (го ди на), сте пе на раз во ја и ста ту са у дру штву. 

Уло га ор га на ста ра тељ ства (цен та ра/слу жби за со ци јал ни 
рад) по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да је по моћ и по др шка по треб-
на за ма ло љет не жр тве тр го ви не. За кон ска оба ве за на ла же да се у 
слу ча ју по тре бе од ре ди мје ра за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та, 
а она мо же да бу де у ви ду: по ве ћа ног над зо ра над вр ше њем ро ди-

27)  Исто. Стр.51.

28) Sur te es, R. (2006a): An eva lu a tion of vic tim as si stan ce pro gram mes in SE Euro pe. Brus sels, 
Bel gi um: King Ba u do uin Fo un da tion.стр.82.

 Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic king in So uth-Eastern Euro pe. 
Ge ne va: IOM.

 NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o-
len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.; 
стр.50.

 Исто. Стр. 50.
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тељ ског пра ва, од у зи ма ња ро ди тељ ског пра ва, по ста вља ња ста ра-
те ља и по ста вља ња ста ра те ља за по се бан слу чај.

Ин те ре со ва ло нас је ко ли ко су на ши ис пи та ни ци има ли кли-
је на та − жр та ва тр го ви не љу ди ма у по сма тра ном пе ри о ди ма (до 
2005. г., и од 2006. до 2010. г.), у од но су на ка те го ри је кли је на та 
(дје ца, же не и му шкар ци). При мје ћу је мо (та бе ла бр. 1) да је број 
кли је на та у стал ном по ра сту, ме ђу тим, с об зи ром на тренд сма њи-
ва ња укуп ног бро ја иден ти фи ко ва них жр та ва тр го ви не љу ди ма у 
БиХ, ово је је дан од зна чај них по ка за те ља да су цен три/слу жбе за 
со ци јал ни рад све ви ше ан га жо ва не у обла сти за шти те жр та ва тр-
го ви не. Исто та ко, очи гле да но је и нај ве ће ан га жо ва ње у сми слу 
бро ја жр та ва, ка да су дје ца у пи та њу, што про из ла зи из над ле жно-
сти ор га на ста ра тељ ства. Исто та ко, при мје ћу је мо да је у по ра сту и 
про це нат со ци јал них рад ни ка ко ји су ан га жо ва ни у ра ду са жр тва-
ма тр го ви не. На при мјер, у пе ри о ду од 2005. до 2010. го ди не, 29% 
ис пи та ни ка су има ли кли јен те/ дје цу − жр тве тр го ви не љу ди ма 
(др жа вља не БиХ), док у прет ход ном пе ри о ду, са мо 3% ис пи ти ва-
них со ци јал них рад ни ка су има ли ис ку ства у ра ду са дје цом − жр-
тва ма тр го ви не (др жа вља на БиХ). 

Та бе ла бр. 1. Жр тве тр го ви не љу ди ма у БиХ − кли јен ти ЦСР
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Др жа вља-
ни БиХ 5 3 62 29 2 2 24 15 0 0 3 2

Стра ни др-
жа вља ни 7 3 22 8 6 3 5 3 1 1 3 2

Укуп но 
жр та ва 12 84 8 29 1 6

Већ смо ре кли да се во де ћа уло га ЦСР на кон иден ти фи ка ци је 
дје те та − жр тве тр го ви не љу ди ма пр вен стве но осли ка ва кроз уло гу 
ор га на ста ра те ља. На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да се број слу ча је-
ва у ко ји ма се, као мје ра за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та, цен-
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тар/слу жба за со ци јал ни рад опре ди је ли за по ста вља ње/име но ва ње 
ста ра те ља по ве ћа ва у по сма тра ном пе ри о ду. Та ко има мо ста ње да 
је, у пе ри о ду од 2006. до 2010. го ди не, 14% ис пи та ни ка по ста ви ло 
ста ра те ља за 37 слу ча је ва под сум њом да је у пи та њу ди је те − жр-
тва тр го ви не љу ди ма, док су у ра ни јим пе ри о ди ма про цен ти ис пи-
та ни ка и број слу ча је ва знат но ма њи. 

Цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства од лу чу је 
и да при ми је ни мје ру за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та у ви ду 
име но ва ња ста ра о ца за по се бан слу чај. Пре ма ре зул та ти ма на шег 
ис тра жи ва ња, ЦСР све че шће се од лу чу ју и за од ре ђи ва ње ове за-
штит не мје ре. На и ме, ова мје ра се из ри че ка да је по треб но за шти-
ти ти по себ не ин те ре се дје те та, вр ло че сто у ви ду очу ва ња или при-
до би ја ња ма те ри јал них до ба ра, сто га, за пе ри од од 2006. до 2010. 
го ди не, зна чај ни су на ла зи да су 21% ис пи та ни ка уче ство ва ли у 
од ре ђи ва њу ове мје ре за 55 слу ча је ва сум ње или до ка за не тр го ви-
не дје цом.

Ме ђу тим, на кон ре гу ли са ња пи та ња ста ра тељ ства, ЦСР пре-
у зи ма во де ћу уло гу и у не ко ли ко дру гих сег ме на та со ци јал не за-
шти те дје це − жр та ва тр го ви не. Те сег мен те мо же мо гру пи са ти у 
не ко ли ко обла сти со ци јал ног ра да: ор га ни зо ва ња за шти те; утвр-
ђи ва ња об ли ка, ин тен зи те та и по сље ди ца зло ста вља ња; утвр ђи ва-
ња и пру жа ња аде кват ног здрав стве ног и пси хо ло шког трет ма на; 
утвр ђи ва ња мје ра над зо ра у по ро ди ци и обра зов ној ин сти ту ци ји. 
Дво стру ка уло га цен тра за со ци јал ни рад у сми слу пру жа ња со ци-
јал не и по ро дич но прав не за шти те зна чи при мје њи ва ње за штит не 
ин тер вен ци је у од но су на ди је те и по ро ди цу. При је све га, дје те ту, 
ње го вој по ро ди ци, ро ди те љи ма или усво ји те љи ма пру жа се со ци-
јал на по др шка и са вје то дав ни рад у са рад њи са дру гим над ле жним 
ин сти ту ци ја ма или НВО сек то ром. ЦСР утвр ђу је да ли је нео п ход-
но упу ти ти ди је те, али и ро ди те ље, на по себ не и спе ци ја ли зо ва-
не трет ма не у спе ци ја ли зо ва не уста но ве и са вје то ва ли шта. Та ко-
ђе, уко ли ко за тим по сто ји по тре ба, ЦСР збри ња ва ди је те у дру гу 
по ро ди цу, уста но ву со ци јал не за шти те или, ако се ра ди о дје те ту 
− стра ном др жа вља ни ну, у при хват не ста ни це или си гур не ку ће у 
са рад њи са НВО (уко ли ко не ма вла сти те ре сур се). Цен тар за со ци-
јал ни рад у свој ству ор га на ста ра тељ ства има овла ште ња да уче-
ству је у суд ским по ступ ци ма у ко ји ма се при мје њу ју при нуд не мје-
ре од у зи ма ња ро ди тељ ског пра ва. Ова уло га зах ти је ва при пре му 
при је дло га за од у зи ма ње ро ди тељ ског пра ва, ко јем прет хо ди низ 
ак тив но сти и про цје на при је не го што се до не се ко на чан суд, тј. 
ми шље ње ор га на ста ра тељ ства. 
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Мје ра за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та у ви ду од у зи ма ња 
ро ди тељ ског пра ва је сте, сва ка ко, нај дра стич ни ја мје ра по ро ди че 
и со ци јал не за шти те, сто га смо ис пи та ли ко ли ко је ова мје ра би ла 
за сту пље на у цен три ма/слу жба ма за со ци јал ни рад то ком по сма-
тра ног пе ри о да. Ре зул та ти по ка зу ју да је и ова мје ра на шла сво ју 
при мје ну, не што ви ше из ра же ну у пе ри о ду од 2006. до 2010. го ди-
не, то ком ко је је 5% ис пи та ни ка од ре ди ло ову мје ру у се дам слу ча-
је ва сум ње или до ка за не тр го ви не дје цом.

По ред ове уло ге, ЦСР уче ству је и у из вр ше њу од лу ка су да у 
ци љу за шти те лич но сти дје те та. У слу ча је ви ма ка да је ЦСР збри-
нуо ди је те, или је ди је те у трет ма ну ЦСР, со ци јал ни рад ник има 
оба ве зу да при пре ми ди је те за суд ски по сту пак, од но сно свје до че-
ње. Са мо у слу ча је ви ма ка да је ди је те збри ну то у си гур ној ку ћи, 
струч ни рад ни ци ко ји су та мо за по сле ни пре у зи ма ју оба ве зу при-
пре ме дје те та. На кра ју тре ба ис та ћи да ЦСР да је и струч но ми-
шље ње јав ном ту жи ла штву и су ду о спо соб но сти дје те та да свје-
до чи и мо гу ћим по сље ди ца ма по ди је те, те има и основ ну уло гу у 
по ступ ку ис пи ти ва ња дје те та као жр тве. У ова квим си ту а ци ја ма, 
со ци јал ни рад ник је оба ве зан да обез би је ди аде ква тан даљ њи трет-
ман дје те та − жр тве тр го ви не љу ди ма ко ји ће се по што ва ти у јав-
ном ту жи ла штву и су ду.

VesnaSucurJanjеtovic

TRAFFICKINGVICTIMSPROTECTION
INBOSNIAANDHERZEGOVINA

Summary
This Ar tic le di scus ses the so cial phe no me non of hu man traf fic-

king in Bo snia and Her ze go vi na, espe ci ally analyzing systems of so cial 
pro tec tion wit hin the BiH fra me work, as well as the use of the in ter di-
sci pli nary and in ter-sec to ral ap pro ach in pro vi ding pro tec tion and as-
si stan ce to vic tims of hu man traf fic king. Spe cial at ten tion is paid to 
dif fe rent forms of so cial work ser vi ces for vic tims, du ring the pro cess 
of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion. Be si des the at tempt to pro vi de an-
swers to qu e sti ons abo ut: who are the vic tims of hu man traf fic king, the 
re sults of an em pi ri cal re se arch car ried out with the who le po pu la tion, 
so cial wel fa re cen ters/of fi ces, as well as the re pre sen ta ti ves of all in sti-
tu ti ons in vol ved in com ba ting hu man traf fic king in Bo snia and Her ze-
go vi na, are al so pre sen ted.

The fin dings lead us to wards the con clu sion that so cial wel fa re 
cen ters/of fi ces are con si de red to be a very im por tant chain of the so cial 
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re ac tion to hu man traf fic king phe no me non, espe ci ally in the fi eld of 
pro tec tion of chil dren VoT, but the par ti ci pa tion is not at the sa tis fac-
tory le vel.
 Key words: hu man traf fic king, vic tims of hu man traf fic king, so cial work, so-

cial wel fa re cen ters, so cial work ser vi ces.
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Resume
This Ar tic le re pre sents a re sult of in te rests and ac ti vi ti es in the 

fi eld of fight aga inst hu man traf fic king in BiH.  The star ting plat form of 
this sci en ti fic pa per is ba sed on fin dings abo ut the need for or ga ni zed 
so cial re ac ti ve mec ha nisms to com bat this so cial-pat ho logy phe no me-
non. The main goal of this pa per was to as sess the mec ha nisms and 
pro ces ses that sup po sed to pro vi de so cial re ac tion fig hting hu man traf-
fic king, du ring pro ces ses of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion, pri or to 
re/in te gra tion of VoT in BiH.  

The analysis of men ti o ned mec ha nisms of so cial re ac tion show 
that the esta blis hing of the Of fi ce of Sta te Co or di na tor for fight aga inst 
hu man traf fic king and il le gal mi gra ti ons wit hin the BiH Mi ni stry of 
Se cu rity, ac tu ally re pre sents the first or ga ni zed step in de sig ning pro ce-
du res for re ve a ling and pro tec ting the VoT. The com ple xity of the BiH 
systems of so cial pro tec tion/wel fa re, pre sen ted in this ar tic le, po ints out 
the ne ces sity to ha ve cle arly de fi ned and co or di na ted in ter di sci pli nary 
and in ter-sec to ral system of pro tec tion and as si stan ce to VoT. The con-
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tri bu tion of NGO sec tor, first of all thro ugh the pro cess of or ga ni za tion 
and ma na ge ment of sa fe ho u ses, as well as thro ugh pro vi ding ne e ded 
forms of ser vi ces, this con tri bu tion is al so of a sig ni fi cant im por tan ce 
due to the fact that they re pre sent one of the key cha ins of sta te and so-
cial in sti tu ti ons in vol ved in fight aga inst hu man traf fic king.

The par ti ci pa tion of So cial Wel fa re Cen ters is ma inly con si de red 
in ca ses whe re chil dren VoT are in vol ved. It is re flec ted thro ugh the ro le 
of gu ar dian. In suf fi ci ent in vol ve ment of So cial Wel fa re Cen ters du ring 
the pro ces ses of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion has its’ im pacts on 
the re/in te gra tion pro ces ses, first of all, for ci ti zens of BiH. The re se-
arch re sults show that So cial Wel fa re Cen ters are in vol ved (of fi ci ally) 
in ca ses of chil dren VoT or per sons with spe cial ne eds VoT. In such ca-
ses, ta king ca re of the VoT thro ugh cen ters of so cial wel fa re, af ter they 
le a ve the sa fe ho u se, de pends on un der ta ken me a su res that are in be 
best in te rest of child (fi eld of fa mily pro tec tion), me a ning, in sti tu ti o na-
li zing can be or ga ni zed in dif fe rent so cial pro tec tion in sti tu ti ons (fo ster 
ho mes, orp ha na ges etc.).

On the ot her hand, re se arch re sults al so pint out one sur pri sing 
fact that re flects on the po si tion of VoT that is over 18 years of age – ci-
ti zen of BiH. Such per sons - VoT, af ter le a ving the sa fe ho u se, me a ning 
af ter com ple ting the pro cess of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion, ma-
inly upon the fin dings of ex pert tram en ga ged by the NGO sa fe ho u se, 
simply said, are on the ir own. Re gi ste ring with the so cial wel fa re cen ter 
and star ting the pro cess of re/in te gra tion can be ini ti a ted only upon the 
fil led ap pli ca tion by VoT, which is not of ten the ca se in prac ti ce. This 
me ans that VoT that are over 18 years of age do not re ce i ve any so cial 
sup port and help in or der to re/in te gra te in to the com mu nity.

So cial wor kers qu i te of ten ha ve to iden tify “fall backs” of the so-
cial wel fa re and le gal systems. This me ans that the re is a need for spe-
ci fic jo int and co o pe ra ti ve pro ce du res in or der to sa tisfy spe ci fic and 
in di vi dual ne eds of VoT. This im pli ca tes that the re is a need for pro-
grams de sig ned to ad dress is su es of VoT (in clu ding wit ness pro tec tion 
pro grams), sa fe ho u sing and pho ne li nes, or pre ven ti ve and in for ma ti-
ve cam pa igns etc. Ha ving said that, hu man traf fic king re pre sents two 
to pics in so cial work: a re se ar ching to pic and a fi led in which so cial 
wor kers in ter ve ne.

* Овај рад је примљен 05. фебруара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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