
ТРГОВИНА ЉУДИМА  

   

Представници свих одељења у  старијим разредима, писали су нам у Гугл-учионици 

колико знају о теми - ТРГОВИНА ЉУДИМА, и захваљујемо се на извештајима који  су 

нам послати у  виду обједињених одговора ученика на постављена питања. 

 

*Колико знате о трговини децом и младима?  

50% ученика је одговорило да доста зна о овој теми. 

*Да ли сте гледали неки филм на коме се десила отмица или нека друга трауматична 

ситуација?    

Сви су одговорили да су одгледали неке филмове, попут: Отета 1,2,3, Посматрачи, 3069 

дана, Поверење...  са овом тематиком, који могу бити поучни и предупредити ризике по 

младе. 

*Да ли сте чули да је у нашој земљи било таквих случајева?    

Већина је чула, из медија. Сви углавном наводе исти случај отмице девојчице, чији су 

отмичари француски држављани ухваћени на ауто-путу док су бежали из земље; затим 

случај Монике и отмице од стране „малчанског берберина“, а неки ученици се сећају 

немилог догађаја покушаја отмице девојчице из нашег краја . 

*Шта је по вашем мишљењу највећи ризик по младе у случају трговине људима?   

 Осим драстичних последица, као што су трауме, губитак породице, насиље и 

експлоатација, ученици наводе наивност или неодговорно понашање и немање свести 

о последицама таквог понашања. 

*Шта је превентива за овакве ситуације?   

Одговори ученика су:   покушати да унапред будете и ментално и физички спремни за 

непредвиђене ситуације (савладати страхове и основна правила самоодбране, 

носити“бибер“спреј...); избегавати неосветљена места и непознате особе, бити обазрив 

у комуникацији преко друштвених мрежа, информисати се из проверених извора, 

слушати савете старијих особа од поверења, бити опрезан, а не лаковеран, отворено 

разговарати са родитељима када постоји сумња да можете постати жртва итд. 

На основу свега овога, закључујемо да о овој теми ученици недовољно знају и да је 

потребно информисати  их или дати неке смернице ка другим корисним изворима. Наша 

препорука је да се ученици који о томе више знају ангажују и саветују своје другове, 

нарочито млађе, како да се заштите од могућих ризика којих је све више у нашем 



окружењу. На часовима ОЗ, када се врате у учионице, ОС и представници Вршњачког тима 

могу детаљније да разраде ову тему и утврде које су ситуације безбедне по њих и са ким 

могу да се посаветују када осећају стрепњу или сумњају да се може догодити нешто 

ризично по њих. 

                           Велики поздрав од Бисерке Станчевић,наставнице грађанског васпитања и  

Јелене Петровић, психолога 

 


