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NNM arba „Nacionalinis nukreipimo mechanizmas“ yra struktūra, pagal kurią 
identifikuojamos prekybos žmonėmis ir šių laikų vergijos aukos. 

 

Šio proceso metu užtikrinama, kad aukos gautų pagalbą ir būtų patvirtinamos jų 

patirtys. 

1. 

Vaikas buvo įdarbintas (pavyzdžiui, 
žadant pinigų, dovanų, socialinį 
statusą ir (arba) suteikiant 
priklausymo ir identiteto jausmą – 
mes tai vadiname „verbavimu“), 

 
ARBA 

 
Vaikas buvo pervežtas iš taško A į 
tašką B (maršrutai gali būti ilgi arba 
trumpi, pavyzdžiui, tame pačiame 
kaime, miestelyje ar mieste), 

 
ARBA 

 
Vaikas buvo paslėptas. Paslėpimas 
reiškia asmens laikymą ir slėpimą, 
pavyzdžiui, ūkyje, kur darbas 
atliekamas rankomis, arba name, 
kuris buvo užgrobtas ir naudojamas 
narkotikų platinimui (dar 
vadinamame slėptuve). 

2. 

Šie veiksmai buvo atlikti siekiant 
išnaudoti. 

 
Pavyzdžiui, jaunam asmeniui 
nurodoma traukiniu vykti iš vienos 
vietos į kitą, siekiant pervežti ir 
pristatyti narkotikus. Mes tai 
vadiname baudžiamuoju 
išnaudojimu. 

 
Kitas pavyzdys – jauno žmogaus 
banko sąskaita naudojama nelegaliai 
įgytiems pinigams laikyti. Mes tai 
vadiname finansiniu išnaudojimu. 

 
Išnaudojimas darbui vyksta tuomet, 
kai jaunas žmogus verčiamas „dirbti“ 
be atlygio. 

 
Seksualinis išnaudojimas vyksta 
tuomet, kai jaunas žmogus 
verčiamas turėti lytinių santykių su 
vienu ar daugiau asmenų. 

 
 

Kas yra nacionalinis nukreipimo mechanizmas (NNM)? 
 

 
Kas yra prekyba žmonėmis? 

 
Vaikas laikomas prekybos žmonėmis auka, jei įvyko šios dvi aplinkybės: 
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Kol nebus priimtas galutinis Sprendimas dėl įtikinamų priežasčių, į Pagrindinį biurą galima 
siųsti papildomą informaciją. Bet kokia reikšminga informacija padės priimti sprendimą. 
Kadangi tėvai negali kreiptis į NNM, naują informaciją galima siųsti po nukreipimo. Jei 
įmanoma, rekomenduojame tai padaryti bendradarbiaujant su asmeniu ar organizacija, 
kuri pateikė kreipimąsi. Naują informaciją reikėtų siųsti šiuo adresu: 
nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk 

 

Kaip ir visais vaiko išnaudojimo atvejais, prekyba žmonėmis ir šių laikų vergystė 

reiškia galios disbalansą tarp jaunų žmonių ir tų, kurie juos išnaudoja (pavyzdžiui, dėl 

amžiaus ar statuso). 

 
Jei su vaiku elgiamasi kaip su „daiktu“ (nuosavybe), arba jei jie verčiami dirbti ir negali ištrūkti, 

tai vadinama šių laikų vergija. 
 

Svarbu pastebėti, kad į išnaudotojų pinkles gali papulti bet kuris vaikas. Patekus į tokią 
situaciją, svarbu nejausti gėdos, bet pastebėti grėsmę ir užtikrinti vaikui reikiamą pagalbą. 
NNM nėra įprastų saugumo procedūrų alternatyva, ir NNM procesas jų neturėtų papildyti. 
Tačiau labai svarbu jums nerimą keliančiais dalykais pasidalinti su policija ir socialiniais 
darbuotojais. 

 
NNM nukreipimo procesas 

 
Tėvai patys negali pasinaudoti NNM nukreipimo procesu, tačiau įtardamos, kad vaikas tapo 

prekybos žmonėmis auka, kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, policija ir socialinių paslaugų 

skyriai, turi susisiekti su Pagrindiniu biuru. Nukreipimo procesą atliekantys profesionalai 

vadinami pirmaisiais respondentais. 

 
 Jei yra prekybos žmonėmis ženklų, pirmasis respondentas kreipiasi į Pagrindinį 

biurą. 

 
 Tuomet Pagrindinis biuras priims sprendimą, ar asmenį reikėtų laikyti 

prekybos žmonėmis auka. 

 
 Į NNM gali kreiptis ir kai kurios labdaringos organizacijos, kurios jums gali duoti 

patarimų. Pavyzdžiui, galite susisiekti su NSPCC pagalbos linija arba šių laikų vergijos 

pagalbos linija. 

 

Ką reiškia NNM sprendimas? 
 

Sprendimas priimamas dviem etapais: 
 

1. Sprendimai dėl pagrįstų priežasčių priimami per penkias dienas. Tai reiškia, 

„Įtariu, bet negaliu įrodyti“, kad susidūriau su auka. 
 

2. Po to priimamas galutinis Sprendimas dėl įtikinamų priežasčių. Tai reiškia, kad „Labiau 

tikėtina“, kad susidūriau su auka. 

mailto:nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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Jei nustatoma, kad asmuo yra prekybos žmonėmis auka, tuomet su juo turėtų pasikeisti 

elgesys, jei toks asmuo yra areštuotas, ar jei jam pareikšti kaltinimai dėl įvykdyto 

nusikaltimo, nes jaunas žmogus buvo išnaudojamas. Tokioje situacijoje prekybos 

žmonėmis aukos turi teisę pasinaudoti teisine pagalba, kuri vadinama Gynyba pakliuvus į 

šių laikų vergiją, ir aptarti tai su savo teisininku. 

 
Jei vaiko atžvilgiu Pagrindinis biuras priima teigiamą Sprendimą dėl įtikinamų priežasčių, tuomet 

jam turi būti suteikiama pagalba, pavyzdžiui, terapija, padėsianti išgyventi buvusias patirtis. 

Šią pagalbą turėtų suteikti socialinės tarnybos, o NNM sprendimu turi būti remiamasi 

priimant sprendimą dėl saugumo užtikrinimo. Tėvai gali pasinaudoti teigiamu sprendimu, 

ieškodami socialinių tarnybų teikiamos pagalbos. Jūsų vaikas taip pat gali sulaukti pagalbos 

šiuo adresu: Independent Child Trafficking Guardianship Service. 
 

NNM sprendimas gali būti reikšmingas, jei jūsų vaikas prašo prieglobsčio ar apsaugos JK. 

Kai kuriais atvejais po teigiamo NNM sprendimo Pagrindinis biuras gali suteikti jūsų vaikui 

teisę likti JK. Svarbu, kad kuo įmanoma anksčiau susisiektumėte su teisininku, kuris teikia 

pagalbą jūsų vaiko imigracijos klausimais, idealiu atveju – iki kreipiantis į NNM. Tuomet 

teisininkas galės teikti patarimus dėl NNM ir jų vaidmens jūsų vaiko apsaugos byloje. 

 
Ką daryti, jei nesate patenkinti NNM sprendimu? 

 
Jei nesate patenkinti NNM sprendimu, jūs ar jūsų vaikas gali paprašyti Pagrindinio biuro jį 

persvarstyti. Taip pat turite teisę kreiptis į viešosios teisės specialistus dėl sprendimo 

apskundimo (atsižvelgiant į jūsų aplinkybes, jums gali būti teikiama teisinė pagalba). 

Gynėjus galite rasti čia. 

 

Kur kreiptis pagalbos 
 

Norėdami sulaukti pagalbos ar pasikalbėti apie tai, kas jums kelia nerimą, skambinkite į Šių 
laikų vergijos pagalbos liniją 0800 012 1700 ar NSPCC pagalbos liniją 0808 800 5000. 

 
Jei jūsų vaikas nenori kalbėtis apie situaciją, kurioje atsidūrė, ar netgi atvejais, kai vaikas 
kalba, pasakykite savo vaikui, kad jis visada gali skambinti į Vaikų liniją 0800 1111 ar 
pasikalbėti su specialistais internetu; kontaktiniai duomenys pateikiami čia. Kai kuriuose JK 
regionuose vaikas gali kreiptis pagalbos į Nepriklausomą prekybos vaikais pagalbos liniją. 
Norėdami sužinoti, ar jūsų vaikas gali gauti tokią pagalbą, galite skambinti į visą parą 
veikiančią Bernardo pagalbos liniją 0800 043 4303. 

 
Jei įtariate, kad jūsų vaikui kyla pavojus, prašome nedelsdami susisiekti su policija 
numeriais 101 ar 999 ir paaiškinti, kodėl manote, kad jūsų vaikas yra prekybos 
žmonėmis auka. 

 
Taip pat rekomenduojame susisiekti su vietine socialine tarnyba; kontaktiniai duomenys 
prieinami jūsų vietinės tarybos interneto svetainėje. Vietinės tarybos kontaktus galite 

https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/protecting-children/trafficked-children
https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.childline.org.uk/
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rasti čia. 

https://www.gov.uk/find-local-council

