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Prevencinis
Prekybos žmonėmis aukomis
tampa moterys, vyrai ir vaikai. Jie
atsiduria
ir
organizuotų
nusikaltėlių taikinyje: išnaudojami
prostitucijai ir pornografijai, fiktyvioms santuokoms
sudaryti,
verčiami
daryti
nusikaltimus,
dirbti
vergiškomis sąlygomis, todėl, siekiant užkirsti kelią
prekybai žmonėmis, Lietuvos mokyklose vyksta
prevenciniai renginiai. Mūsų mokykloje tokį renginį
vedė Anykščių švietimo pagalbos tarnybos psichologė
Neringa Grybienė ir bendruomenės pareigūnė Rūta
Avižaitė.
Išgirdome daug naudingos informacijos, kurią
reikia žinoti, kad netaptume nusikaltėlių aukomis.
Dažnai būtent informacijos stoka-jaunų žmonių
naivumas, lengvabūdiškumas bei noras greitai praturtėti,
gauti „lengvų“ pinigų įklampina juos į keblią padėtį.
Jaunuoliai, patikėję, kad užsienyje gaus lengvo ir gerai
apmokamo darbo, tampa prekybos žmonėmis aukomis.
Specialistės patarė būti budriems, nepasitikėti bet
kuo, tikrinti informaciją, taip pat labai apgalvotai skelbti
informaciją apie save socialiniuose tinkluose ir,
apskritai, internetinėje erdvėje. Žalos gali pridaryti net
paviešinta nuotrauka. Sužinojome apie vergiško darbo,
prostitucijos, pornografijos, priverstinių santuokų su
kitataučiais, įtraukimo į nusikalstamų veiklų pinklių
grėsmes. Lektorės papasakojo konkrečių atvejų, kai į
panašias situacijas pateko patiklūs jaunuoliai. Taip pat
patarė nevykti į kitas valstybes visiškai nemokant
užsienio kalbos-tai labai apriboja žmogaus veiklą
svetimoje valstybėje, daug sunkiau rasti pagalbą.
Patartina nors minimaliai mokėti užsienio kalbą, kad
būtų
įmanoma
elementari
komunikacija.
Rekomenduotina turėti skirtingose vietose du asmens
dokumentus: pasą ir identifikacinę asmens kortelę, kad
praradęs vieną dokumentą žmogus galėtų pasinaudoti
kitu.
Lektorės kalbėjo, kad gal ir šiuo metu Lietuvoje
yra žmonių dirbančių pas ūkininkus, statybose ar kitur
už maistą, „bambalį“ ar
simbolinį atlyginimą,
bet
niekur
nesikreipiančių
dėl
patiriamos skriaudos.
„Negalima tylėti, reikia
ieškoti pagalbos ir jinai
bus
suteikta,“
–
patikino specialistės.

renginys

Renginio pabaigoje bendruomenės pareigūnė
priminė, kad nepilnamečiams draudžiama vartoti
svaigalus ir rūkalus, o mokyklos teritorija – nerūkymo
zona. Anykščiuose taip pat egzistuoja draudimas rūkyti
tam tikrose miestą reprezentuojančiose ir daugiausia
žmonių pritraukiančiose erdvėse, tai: A. Baranausko
aikštė, Vyskupo skveras bei Koplyčios ir Anykščių
senųjų kapinių teritorijos. Nerūkymo zonų paskelbimo
tikslas - visuomenės narių auklėjimas. Tai prevencinė
priemonė, bandymas ne tik įrodyti, kad rūkymas
kenkia žmogui, bet ir siekis pakeisti rūkalių įpročius.
Tai galimybė formuoti visuomenės tradicijas.
Pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymą draudžiama rūkyti (ir vartoti kitus tabako
gaminius): 1. Švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros
įstaigose, interneto kavinėse, patalpose, kur vyksta
sporto renginiai; 2. Darbo vietose, esančiose uždarose
patalpose (tačiau leidžiama įrengti specialias patalpas
rūkymui); 3. Bendrai naudojamose patalpose, kuriose
nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais;
4. Viešajame transporte; 5. Restoranuose, kavinėse,
baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose,
diskotekose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ar
pypkių klubus.
Administracinių teisės pažeidimų kodekse
numatyta, kad nepilnamečių asmenų tabako gaminių ir
susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas
(vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių
(elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas
užtraukia baudą nuo 14 iki 28 eurų su tabako gaminių
ar susijusių gaminių konfiskavimu. Bauda už jaunesnių
kaip 16 metų asmenų nusižengimą bus skiriama
tėvams arba globėjams. Už pakartotinius nusižengimus
bauda sieks nuo 28 iki 86 eurų su tabako gaminių ar
susijusių gaminių konfiskavimu.
Įstatymo privalu laikytis, tačiau svarbu suvokti,
kad rūkymas niekad ir niekam nesustiprino sveikatos,
kad rūkantis asmuo netapo nei gražesnis, nei stipresnis,
nei
protingesnis
ar „kietesnis".
Pradėjęs jaunystėje
rūkyti,
vėliau
žmogus dažniausiai
gailisi, tačiau mesti
šį bjaurų ir sveikatą
gadinantį įprotį labai
sunku. Todėl šio
įstatymo pagrindinis
tikslas
padėti
jaunam žmogui, kol
nevėlu, atsisakyti šio
žalingo, kenkiančio
sau
ir
kitiems,
įpročio.

