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Трафик на хора
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАФИКЪТ НА ХОРА?
Според ООН, буквалната дефиниция на трафикът на хора, е "съвременно робство". Трафикът на хора представлява
набиране, транспортиране, вербуване или укриване на хора използвайки сила, измама или заблуда с цел
експлоатацаия за финансова печалба. Мъже, жени и деца от всякакви възрасти и произход, могат да се окажат
жертва на това престъпление, което съществува във всяко кътче на света. Трафикантите често използват насилие
или измамни тактики, като примамливи работни оферти, предложения за образование или по-добър живот, за да
привлекат жертвите си. Трафикът на хора е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо
повече от 360 млрд. български лева на година.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Принуждаване, подмамване и насилване на човек да изпълнява сексуален акт с цел печалба.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Трудовата експлоатация е вид трафик, при който хора биват продавани и купувани против волята си посредством
насилие, измама и принуда с цел принудителното подчиняване, труд, обвързан с дълг или сексуална
експлоатация.
КЪДЕ НАЙ-ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Водещите отрасли с висок риск от експлоатация включват производставата на технология, облекло, риба, какао,
захарна тръстика, строителството, селското стопанство, хотелиерството, домакинството и поддръжката на
съоражения, транспорт и складиране.
КОЙ Е ЗАСТРАШЕН ДА СТАНЕ ЖЕРТВА НА ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Въпреки че всеки може да стане жертва на трафик на хора, има определени групи хора, които са по-уязвими
поради своето състояние или позицията си в обществото, включително:
•

Мигранти, нелегални мигранти, хора без гражданство и бежанци

•

Маргинализирани групи

•

Лица с физически или интелектуални дефицити

•

Лица, преживяващи безработица, финансова нестабилност или дълг

•

Децата също могат да бъдат жертви на всякакъв вид принудителен труд, поради тяхната уязвимост и
зависимост от техните настойници.

1International Labour Organization, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (Geneva, 2014) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
2Global Slavery Index. (2020). Global Slavery Index Highlights. Retrieved from https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
3U.S. Department of State. (2015). Trafficking in Persons Report July 2015. Retrieved from http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf
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ПРИЗНАЦИ НА ТРАФИК НА ХОРА
КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ, КОИТО СОЧАТ, ЧЕ НЯКОЙ МОЖЕ ДА Е ЖЕРТВА НА ТРАФИК?
КОНТРОЛИРАНО ПОВЕДЕНИЕ
•

Придружен са от контролиращо лице

•

Не може да говори от свое име

•

Действа изцяло по указания на друг човек

•

Бива превозван до и от работа

•

Живее и работи на едно и също място

•

Разговорите със семейството и приятелите биват контролирани / ограничени / забранени

•

Страхлив, депресиран, твърде покорен и може да избягва очен контакт

•

Ограничен достъп до парични средства

НЕПРИЕМЛИВИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
•

Няма възможност да запазва спестяванията си: работодателят ги "съхранява"

•

Документите му за самоличност са отнети от работодателя

•

В много случаи, има дълг и работи, за да го изплати

•

Работи прекомерно дълго, без почивки

•

Не може да напусне работното си място по желание

•

Опасни или незаконни условия на труд

•

Ограничен или никакъв достъп до медицинска помощ (особено след злополука)

•

Условията на работа или задълженията се различават от първоначално договорените

•

Заплашвания или физически наранявания

•

Работи под строго наблюдение

НЕ ВЛАДЕЕ ОФИЦИАЛНИЯ ЗА СТРАНАТА ЕЗИК
•

Наскоро пристигнал в страната

•

Не може да говори или да чете на официалния езика на страната, което влияе върху подписването на
документи / договори и достъпа до помощ
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ПРИЗНАЦИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТРАВМА
•

Има синини, драскотини и други следи на физическо насилие и измъчване (жертвите често са бити в
незабележими зони от тялото като долната част на гърба и кръста)

•

Лишен от храна, вода, сън и / или медицински грижи

•

Лоши условия на живот

•

Едно и също място на работа и живот

•

Лоша лична хигиена или мръсни дрехи (поради ограничения достъп до основни нужди за почистване
като душове или перални машини)

•

Признаци на тревожност, отдръпнатост, затруднена концентрация, изтощение

ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
•

Показва признаци на употреба на наркотици / алкохол или пристрастяване (жертвите могат да бъдат
принуждавани да приемат наркотици от техните трафиканти, или да се обърнат към злоупотреба с
различни субстанции, за да се справят по-лесно с поробването)

ЛИПСА НА ДОВЕРИЕ
•

Изглежда недоверчив или мнителен (жертвите могат да се държат сякаш нямат доверие на никой,
който им предлага помощ или се опитва да проведе разговор с тях)

ЛИПСА НА ЛИЧНИ ВЕЩИ
•

Има малко или никакви лични притежания

•

Няма подходящо облекло за сезона

*Този списък с червени флагове не обхваща всички възможности, нито е предназначен за профилиране на потенциални
жертви. При наблюдаване на изброените, задайте допълнителни въпроси или докладвайте на линия, бореща се с трафика
на хора във вашата държава. Препоръчваме да погледнете посочените в това ръководство връзки и ресурси за целта.
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Съвети за безопасност при
кандидатстване за работа в чужбина
КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ, КОИТО СИГНАЛИЗИРАТ, ЧЕ ЕДНА ОБЯВА ЗА РАБОТА БИ
МОГЛО ДА БЪДЕ ФАЛШИВА?
•

Липса на ясно формулирани условия на работа

•

Отнемане на документите ви за самоличност

•

Вашето пътуване, настаняване и издаване на документи за път са платени

•

Предложена ви е работа от непознат

•

Принудени сте да спите и да работите на едно и също място. Принудени сте да
вършите работа, която не сте се съгласявали да вършите

•

Принудени сте да вършите дейности, за които не сте се съгласили

•

Не ви е позволено да говорите със семейството или приятелите си

•

Отнасят се с вас по агресивен начин (физически или вербален)

•

Нямате право на почивки по време на работа

•

Не ви е позволено да се движите свободно или да напускате работното си място

•

Не получавате адекватно залащане за работата, която вършите

•

Принуждавани сте да извършвате престъпни дейности, като продажба на
наркотици, или други, против волята ви.

•

Отведени сте на работно място, различно от мястото, където сте се съгласили да
работите

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
01 Проучете каква е минималната заплата в страната, в която ще кандидатствате за работа: Не се заблуждавайте
от обещания за нереално висока заплата, ако кандидатствате за временна и / или неквалифицирана длъжност. Ако
получавате оферта, която звучи "твърде хубаво, за да е истиниа" е твърде верятно да не е истина. Проверете средната
заплата за позицията, за която кандидатствате. Ако ви обещаят много повече, вероятно има нещо нередно.
02 Уверете се, че ще подпишете договор: Дори ако ваш приятел или член на семейството е уредил възможността
за работа, важно е да се уверите, че съществува договор. Вашият работодател в чужбина и / или посредническата
агенция са задължени да ви предоставят договор на вашия роден език или на език, който владеете свободно. Дори ако
посредническата агенция ви предостави двуезичен договор, нашият съвет е да се консултирате с преводач, който да
потвърди, че преводът е коректен. Уверете се, че посредническата агенция има лиценз от държавата да предоставя
услуги по заетостта в дадените страни и в рамките на посочените професии. Не подписвайте договор, в който се
посочва, че ще извършвате „други дейности“, без допълнително описание.
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03 Уверете се, че знаете всички подробности, свързани с вашето пътуване и настаняване: Преди да заминете,
трябва да знаете точния адрес, на който ще отседнете, да имате данни за контакт с хората, с които ще бъдете,
както и номерата за спешни случаи на страната (полиция, медицински услуги и други организации, които
могат да ви помогнат). Трябва да знаете подробности за пътуването, от къде ще минете, времето, което би отнело,
крайната ви цел и т.н. Трябва да разполагате с подробна информация относно мястото си на работа, както и за
дома, в който ще живеете в чужбина.
04 Пазете документи си за самоличност: Когато сте в чужбина, никога не давайте своята лична карта на никого
под какъвто и да е предлог. Направете няколко копия на документите си и ги съхранявайте на различни
места. Ако вашият работодател ви помоли да дадете личната си карта, можете да му дадете копие. Помнете, че
единственият начин да работите официално в чужбина, дори ако търсите временна позиция, е чрез работна виза.
Уверете се, че вашият потенциален работодател има право да наема чужденци.
05 Предпазни мерки след започване на работата: Поддържайте връзка със семейството и приятелите си и им
предоставяйте актуална информация за контакт и местоположение.
• Дайте им ваша актуална снимка
•

Създайте кодова дума или фраза, която ще уведоми семейството ви, ако сте в опасна ситуация

•

Ако имате съмнения относно потенциалната си работа, намерете адвокат, на когото имате доверие, и
му покажете договора

•

Запознайте се с правата си в страната, в която ще работите

•

Препоръчително е по всяко време да разполагате с малка сума пари, около 150 евро, за евентуални
спешни случаи

•

Научете поне няколко фрази на езика на страната, в която ще пребивавате – “Моля, помогнете ми”,
“Къде се намира полицейският участък”, и др

•

Наизустете няколко полезни телефонни номера: на организация, бореща се с трафика на хора в
страната, където ще се намирате, на вашето посолство и на поне един член на семейството си

•

Създайте план за действие, който да влиза в сила ако някога се окажете в ситуация на злоупотреба или
насилие.

•

Не предполагайте, че агенцията за подбор на персонал е легитимна, защото е лицензирана в страната,
в която пребивава. Съществуват случаи, в които лицензирани агенции за подбор на персонал са били
свързани с трафик на хора

06 Подаване на сигнал: Ако това или нещо подобно някога ви се е случвало, не се срамувайте. Този вид
експлоатация е незаконен и не е по ваша вина.

АКО ЗАПОДОЗРЕТЕ НЕЩО НЕРЕДНО, ПОДАЙТЕ СИГНАЛ:
За допълнителни материали, свързани с превенцията на трафика на хора

В случай на спешност: 112

посетете:
A21.ORG/EDUCATION-RESOURCES

Подайте сигнал за случай на трафик на хора на 0

За списък на продуктите, произведени с детски или принудителен труд,

800 20 100

посетете:
HTTPS://WWW.DOL.GOV/AGENCIES/ILAB/REPORTS/CHILD-LABOR/LIST-OF-GOODS

Copyright: ©2022 А 21 Кампания, НПО. Всички права запазени. Никаква част от материала, защитен от авторско право, може
да бъде възпроизвеждан или използван под каквато и да е форма и за други цели, без писмено разрешение от собственика му.
Заявки за разрешение могат да бъдат изпращани на info@A21.org; с относно: разрешение за авторско право.
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