Община Варна
Дирекция „Превенции“

Методическо ръководство за
работа по връстников подход за

превенция на
трафика на хора
предназначено за ученици 8 – 12 клас

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма
на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред
и демократичните стандарти на обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на
национално, регионално и международно ниво.
Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като
стока за продан. Това е изключително доходоносен бизнес за трафикантите, с печалби достигащи 31 млрд. евро годишно. За жертвите трафикът винаги е съпътстван от
насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото
ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб.
Съгласно мерките за предотвратяване на трафика и пресичане на търсенето,
предвидени в нормативните актове, е необходимо разработването на ефективни
политики посредством изследователски, информационни, осведомителни и образователни кампании, социално-икономически инициативи и програми за обучение,
в частност, предназначени за хора, уязвими на трафик. В преамбюла на Директива
2011/36/ЕС е посочено, че „децата са по-уязвими от възрастните и следователно съществува по-голям риск те да станат жертви на трафик на хора”.
Децата са най-уязвими за въвличане в трафик на хора, поради ниска информираност, липса на опит и социални умения, нереалистични очаквания. Изграждане на
уменията им за разпознаване и избягване на рискови ситуации е основна превантивна мярка в цялостната политика за борба с престъплението “трафик на хора”.
При разработване и прилагане на превантивни програми сред деца е необходимо използването на интегриран подход, основан на правата на човека, равенство
между половете и с първостепенно внимание към висшия интерес на детето.
Проучване на Европейската комисия от 2015 г. относно децата, като високо рискова група за трафик на хора, посочва, че извършителите все повече избягват подхода, основан предимно на физическо насилие и се насочват към подход, използващ
слабостите и нагласите за зависимост на техните жертви. Увеличение се наблюдава
в отчетените случаи на възможна сексуална експлоатация или насилие чрез социалните мрежи.
В същото време, като инструмент за най-силно влияние, в контекста на трафика
на деца, е идентифицирана групата на връстниците. Доклади на отделни държави,
като Австрия, Германия и България подчертават, че информацията, предавана чрез
връстников подход, особено в училище, може да бъде силен фактор за устойчивост
на натиск при деца, поставени в риск от трафик за първи път. Връстниковият подход
може да осигури допълнително желание при децата да получат информация за трафика на хора и по време на превантивни кампании. Често детският интерес се задейства, тогава когато техни връстници също демонстрират интерес по темата.
Методическото ръководство представлява инструмент за работа на доброволческите екипи от училищните превантивни клубове, работещи по темата „трафик
на хора“. Ръководството обхваща темите, залегнали в Методиката за провеждане на
програма за превенция на трафика на хора сред ученици 8 – 12 клас на дирекция
„Превенции“, Община Варна и Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна. Общо дванадесетте разработки на учебни сесии включват общи дефиниции на
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престъплението, ключови определения (рискова група, рисков район и
др.), различните експлоатационни форми, Интернет като инструмент за
набиране, трафика на деца, каналджийството, съвети за предпазване от
въвличане в трафик и разпознаване на рискови ситуации. Включени са
темите за насилието, тормоза и кибертормоза, които са пряко свързани
с поставянето в уязвимо положение на лица, което може да ги направи
лесна плячка за трафикантите.

При изготвянето на методическите разработки са ползвани материали на:

1. Националната комисия за борба с трафика на хора (Ръководство „Рискове и опасности в младежка възраст; Наръчник за превенция на трафика на хора“)
2. Дирекция „Превенции“, Община Варна (www.prevencii.com)
3. Съвета на Европа (Ръководство КОМПАС )
4. ESPAD International (Информационна брошура – Край на детската проституция, порнография и трафик с цел сексуални цели, Видео-клип ECPAD
ReACT)
5. Национален център за безопасен интернет (safenet.bg)
6. ГД „БОП“, сектор „Киберпрестъпност“ (cybercrime.bg)
7. Българска асоциация посемейно планиране („Две малки момиченца“)
8. Юридическо предаване ТЕМИДА, телевизия Bulgaria ON AIR („Трафик на
хора с цел трудова експлоатация“).
9. Сдружение „Възможности без граници“ (ontolerance.eu)
Варна, 2017

Използвани указания:
Информация
за обучителите
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Видеоматериал

Мозъчна атака

Групова работа

Презентация

Ролева игра

Дискусия

Казус

„Трафик на хора“ –
въвеждащо обучение
Цели: Да се разбере същността на престъплението „Tрафик на
хора“, видовете експлоатация, кои са жертвите, кои са трафикантите и начините за предпазване от попадане в трафик на хора.
Необходими материали: дъска/флипчарт, маркери, бели листи.
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително (преди началото на часа).
5 мин.

Стъпка 1: Представяне на водещите и програмата.
Накратко се представя темата и начина, по който ще се работи.

Стъпка 2: Въвеждане на понятието „трафик на хора“.

10 мин.

Вариант 1: Запишете на дъската (флипчарта) „трафик на хора“. Нека
участниците да предлагат разллични асоциации, които тези думи предизвикват у тях. Записвайте думите с техния изказ.
Вариант 2: Накарайте участниците да напишат на бял лист по 1-2
думи, с които свързват понятието „трафик на хора“. Кажете им да го смачкат
и да се замерят (като игра на снежни топки). Всеки участник трябва да има
поне по 1 лист. Нека всеки прочете думата или думите, които е открил на
листа, като водещият записва на флипчарт всяка дума.

Стъпка 3: Изясняване на понятията „трафик на хора“, „експлоатация и форми на експлоатация“, „жертви на трафик на хора“, „трафиканти“.
15 мин.

При представяне на понятията винаги използвайте дефинициите, формулирани от закона. Не допускайте интерпретации.
Трафик на хора е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля,
чрез използване на отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или
чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва, с цел експлоатация.
При разясняване на дефиницията, я разбийте на следните компоненти:
Дейност, начин (способ), цел.
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Форми на експлоатация:
1.Трафик на хора с цел сексуална експлоатация;
2.Трафик на хора с цел трудова експлоатация, вкл. просия;
3.Трафик на хора с цел поставяне в робство или сходни условия;
4.Трафик на хора с цел въвличане в криминални дейности, вкл. джебчийство;
5.Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи, тъкани, клетки и течности;
6.Трафик на бременни жени с цел продажба на новородени.

Жертви на трафик на хора:
Хора, които са станали жертва на престъпна манипулация. Деца, младежи и девойки, мъже и жени, които са искали, нуждаели или са били
принудени да се преселят в друг град или държава в търсене на по-добър
живот. Жертва на трафик може да стане всеки без значение на неговия социален статус, етнос, религия, произход, пол и др.
Жертвите са набирани, транспортирани и експлоатирани от трафикантите.

Трафиканти:
Престъпници, участващи в процеса на трафика на хора. Те набират
транспортират и експлоатират жертвите. Възможно е няколко човека да
участват в трафикирането на един човек. Могат да са част от престъпна
група или да действат независимо. Трафикантите не са само мъже, сред тях
има и жени, млади момчета и момичета.

Стъпка 4: Как да се предпазим?

10 мин.
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Провокирайте участниците да правят предложения за действия, които
могат да предприемат, за да не попаднат в рискови ситуации.
1. Да проуча внимателно фирмата/университета/лицето, при когото
отивам, като се свържа с неправителствени организации, полиция, интернет, приятели и познати.
2. Преди да замина трябва да се погрижа роднини и приятели да имат:
- моя снимка и копие на паспорта ми;
- телефона и адреса ми в чужбина;
- телефона и адреса на човека/организацията/работодателя/университета, където отивам;
- координатите на посолството/консулството в страната, където отивам;
- копие от договора ми.
3. Преди да замина е препоръчително да съгласувам с роднини и приятели сигнал/фраза/изречение за спешни случаи, когато съм в беда.
В по-голямата част от случаите на трафик, трафикантите разрешават да
се говори по телефона само веднъж – два пъти и то под зоркия им поглед.
Това може да се окаже единствената възможност да уведомите, че сте в
беда.

Ето един прост пример:
Сигнал: „Има много работа тук”... „или времето е много горещо”... „ или
намерих си страхотно гадже”. Когато изречете тези думи, дори и пред други хора, роднините ще знаят, че сте в беда и ще могат да вземат мерки.
4. Когато се съглася да работя в чужбина, трябва задължително да подпиша предварително договор, в който да е указано:
- кой е работодателят ми;
- къде точно ще работя;
- условия на работа/плащане/живеене;
- срока на договора.
5. Преди да замина да се обадя на посолството на страната, в която
отивам и да попитам за актуални данни за условията на пребиваване на
чужденци и работа там.
6. Да взема с мен задължително координатите на българското посолство/консулство в страната, в която отивам. Да го пазя на скрито място и
да знам, че когато се чувствам застрашен/а мога винаги да се свържа с тях.
7. Ако ми е необходима виза за страната, в която отивам, то тя винаги
има определен срок. Трябва да проверя този срок и да знам, че ако той
изтече докато все още съм в чужбина, може да имам неприятности.
8. Би ми било полезно, ако науча някои основни фрази на езика на
страната, в която отивам.
9. В никакъв случай не трябва да давам на никого документите си!
10. Ако се почувствам по някакъв начин застрашен/а в страната, в която се намирам в момента, непременно трябва да се свържа с:
- Българското посолство/консулство (списък на посолствата и консулствата на Р. България по света);
- Местната полиция;
- Местни, български и международни неправителствени организации;
- Роднини, приятели и познати.
11. Ако нямам достъп до телефон трябва да помоля непознати хора да
ми окажат съдействие/да се обадят по телефона, да оставят съобщение в
най-близкото полицейско управление/. Трябва да дам по възможност личните си данни (име, от къде съм) и къде се намирам, от какво съм заплашен/а, за да могат властите да бъдат максимално улеснени.
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Трафик на хора и
каналджийство
Цели: Да се разберат приликите и разликите между трафика
на хора и незаконното преминаване през границата (каналджийство), да се усвоят основни понятия, свързани с миграцията.
Необходими материали: флипчарт/дъска за писане, маркери.
Подготовка: Предварително подгответе таблиците (празна и попълнена), необходими за стъпка 2. Предварително напишете на флипчарт листи определенията, които ще представяте (бежанец, видове миграция).

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи.

Стъпка 2: Въвеждане на понятията „каналджийство“ и „миграция
и имиграция“.

25 мин.

Представете на учениците следната таблица. Раделете ги на групи по
6-8 души. Всяка група има по 10 минути да попълни таблицата. Всяка група
представя вариантите на отговори.
Трафик на хора

Какво е…?
Същност на
явлението

Къде се
осъществява?
Място на
осъществяване..
Налице ли е
принуда?
Наличие на
съгласие у
участниците
Легален/
нелегален
характер
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Миграция/
имиграция

Контрабанда с хора
(каналджийство)

Трафик на хора е налице без оглед на
Миграцията има доброволен характер
доброволното или недоброволното
поведение на жертвата (Според българското законодателство съгласието на
жертвата за поставянето й в положение,
създаващо възможност за бъдеща експлоатация, няма юридическо значение
за отговорността на трафиканта)

Винаги нелегален!

Налице ли е принуда?
Наличие на съгласие у
участниците

Легален/нелегален
характер

Легална – чрез използване на паспорти и
официални документи
Нелегална – чрез незаконно пресичане на
границата

Преместване от едно населено място в друго, в границите на страната или извън нея

В границите на страната и извън нея.
Лицето бива транспортирано от едно
населено място в друго.*

Къде се осъществява?
Място на осъществяване..

Преместването на хора от едно населено
място в друго с цел смяна на местожителство

Миграция/имиграция

Набирането и транспортирането на
хора, независимо от изразената от тях
воля, с цел експлоатация

Трафик на хора

Какво е…?
Същност на явлението

Винаги нелегален!

Каналджийството има доброволен
характер

Преместване от едно населено място
в друго винаги извън границите на
страната

Транспортиране на човек с неговото
съгласие в друга страна по незаконен
начин срещу заплащане

Контрабанда с хора (каналджийство)

Представете попълнената таблица и дискутирайте приликите и разликите между отделните явления.- 15 мин.
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Разграничаваме два вида трафик на хора – вътрешен и външен (международен трафик). Вътрешен е трафикът, при който населеното място на
произход (мястото на набиране) е в същата държава, като мястото на крайната дестинация (мястото на експлоатация). Напр. Жертвата е набрана в гр.
Долни Чифлик, като в последствие се експлоатира на Златни пясъци.
Външен е трафикът, при който населеното място на произход е в различна държава от мястото на крайна дестинация.
Напр. Жертвата е вербувана в Сливен, България и в последствие се експлоатира в Амстердам, Холандия.
Професионалистите използват и термина „транзитна точка“ или „транзитна зона“. Това се употребява в случаите, когато през населеното място
преминават каналите на трафика на хора.
Според международните доклади за трафика на хора в световен мащаб, България се определя основно като място на произход и транзитна
зона и в по-малка степен крайна дестинация за трафик на хора.

Стъпка 3: Въвеждане на понятието „бежанец“.

10 мин.
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Миграцията е процес на движение през международна граница или в
самата държава и обхваща всички видове движение на хора, независимо
от причините за това.
Категории мигранти:
- Мигранти за временна заетост (гостуващи работници);
- Бизнес мигранти: професионалисти, които се местят в рамките на
международните пазарни транснационални корпорации и международните организации;
- Нередовни (без документи, нелегални) мигранти: хора, които не притежават необходимите документи за влизане в страната;
- Принудителни мигранти: бежанци, търсещи център за бежанци или
хора, които са принудени да се преместят от едно място на друго в резултат на външни фактори;
- Членове на семейства: които се присъединяват към техни близки
роднини, които вече са мигрирали;
- Завърнали се мигранти: хора, които се завръщат в техните държави на
произход след като са прекарали период в друга държава.
- Бежанец „е някой, който не може или не желае да се върне в своята
държава по произход, поради основателен страх от преследване заради
раса, религия, националност, членство в определена социална група или
политически възглед“ (Конвенция и протокол за статута на бежанците,
Върховен комисариат на бежанците към ООН).

Трафик на хора с цел
сексуална експлоатация
Цели: Да се разберат особеностите на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, рисковите групи, механизмите за набиране и
контрол на жертвите, възможностите за помощ и подкрепа.
Необходими материали: мултимедия и лаптоп, флипчарт/дъска за
писане, маркери.
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително (преди началото на часа).

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

10 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи.

Стъпка 2: Въвеждане на понятието „трафик на хора с цел сексуална
експлоатация“.
Припомнете определението за трафик на хора и целите на екплоатация (вж. тема „Трафик на хора – въвеждащо обучение“). (2 мин.) При представяне на понятията винаги използвайте дефинициите, формулирани
от закона. Не допускайте интерпретации.
Прожектирайте видеото „Две малки момиченца“. Видеото е разработено от Българска асоциация за семейно планиране и Националната
комисия за борба с трафика на хора и е с продължителност 3 мин. Достъпно е на адрес (https://youtu.be/G4TrNxMLBdc).

Обсъдете по какъв начин двете героини са били въвлечени в трафика на хора.

5 мин.

*В случай, че няма възможност да се използва мултимедия в рамките
на часа, водещите могат да прочетат историите на двете момичета и да ги
обсъдят с учениците.

Стъпка 3: Изясняване на видовете рискови групи, механизмите за
въвличане и контрол.
Рискови групи
20 мин.

В каналите на трафика на хора може да попадне всеки човек. Но има
някои групи, които са особено застрашени и към които най-често е насочено вниманието на трафикантите.
Децата са най-голямата уязвима група, тъй като те все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите
ситуации и следователно могат да бъдат лесно манипулирани.
Млади хора – привлечени най-вече чрез обещания за добре платена
работа или обучение в чужбина. Тези млади хора стават най-често жертва
на сексуална експлоатация (вкл. млади мъже), както и трудова експлоата-
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ция. Като цяло попадат в понятието за уязвима група, но някои от тях могат
да имат конкретно рисково поведение, което да ги обособява в групата на
младите хора в риск (примерно употреба на психоактивни вещества или
съгласие за работа без трудов договор). В хода на работата водещите може
да провокират участниците да се опитат да изброят други рискови поведения, които могат да поставят младите хора в риск от трафик.
Възрастни хора – Най-често, които са трайно безработни търсят възможности за работа в големите градове в страната или в чужбина. Те често
се оказват принудени да работят в условия, близки до робските. Най-уязвимите са нелегално заминаващите или нелегално работещите лица.

Механизми на въвличане:
Обяви за работа – Най-често изискванията са: млади жени, на възраст между 18-25г., красиви, добре изглеждащи. Предлага им се високо
заплащане за работа като сервитьорки, детегледачки и др.
Обещания за работа и по-добър живот – Хора, които са без пари
и работа, обезверени и силно мотивирани да подобрят качеството си на
живот, работейки в чужбина. Те биват убеждавани да заминат от техни познати, които им дават изопачена информация относно икономическите
възможности, естеството на работата или работните условия.
“Задлъжняване” – Трафикантът предлага на потенциалната жертва
да даде на нея или семейството й суми като аванс за услуги, които тя ще
извърши, когато напусне страната. По този начин търсещите работа “задлъжняват” на трафиканта и тези “дългове” постоянно растат без реално да
могат да бъдат платени.
Заблудата “любовна връзка” – Сводникът „ухажва” момичето, предлага му хубави неща като скъпи вещи, дрехи, кола, а след това то бива заставяно да проституира.
Отвличане директно от заведенията или улиците.
“Брак чрез интернет” – Първоначално мъжът може да използва жената за себе си за известно време, след което да я принуди да участва в
порнография, да я продаде или директно да я даде в публичен дом.
“Феноменът на втората вълна” – Вече трафикирани жени се връщат
в родината си, за да вербуват други момичета. Често те са заплашвани от
трафикантите, че ако не го направят техните близки ще бъдат наранени.

Механизми за контрол на жертвите:
Брутално физическо и сексуално насилие – Побои и изнасилвания,
които целят да се осигури подчинение, да се пречупи волята, като жестоко
се наказва непокорството, а изтезанията се използват и за назидание на
останалите.
Робски условия и отношение – Лишавани са от сън, храна, почивка и
медицински грижи и така те са в постоянно състояние на физическо изтощение. Не им се дава никаква възможност за оставане насаме със себе си
и поне частично възстановяване, за да се предприемат действия за защита. Работят срещу минимално или никакво заплащане. Отношението към
жертвите е като към стока, роби, чийто живот не струва нищо.
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Тотален контрол и изолация – Живеят и работят на едно и също
място, като условията често приличат на затвор. Забранява се напускането
на помещенията, не могат да се движат свободно според желанията си и
строго се следят. Единствените им контакти са с клиентите, останалите пострадали и техния сводник.
Психическо насилие, заплахи, манипулации, изнудване – Хората
са заплашвани за собствения им живот и живота на близките им, че ще
бъдат наранени или че семействата им ще пострадат, ако не се подчиняват
и не изпълняват каквото им се каже. Друг вид изнудване, което бива използвано срещу жертвите, е заплахата, че близките и семейството им ще
разберат с какво са се занимавали (проституция, порнография).
Трафикантите обичайно конфискуват документите за самоличност
на трафикираните или те са фалшиви, така че да не могат да докажат самоличносттта си и ги заплашват, че ще ги предадат на полицията или имиграционните власти и че ще бъдат арестувани. Така у тях се подхранва страха
от властите и те не се решават да търсят съдействието им. Това прави
по-трудно за тях и търсенето на медицинска помощ, подкрепа или юридическа защита. Обичайно жертвите не познават никого, не знаят езика, не
познават и културата. Понякога те започват да употребяват наркотици и
това още повече улеснява манипулирането им. Жертвите са ужасени и се
чувстват като хванати в капан. Вменяване на “дългове“ - жертвите биват
принуждавани да работят, за да върнат на трафикантите “дълговете” си за
разходите по пътуването, фалшивите документи, храната и т.н. Те започват
да вярват, че единственият начин да изплатят “дълга” си е като правят каквото им се казва, защото това дава надежда, че след определено време
жертвата ще бъде свободна. Обаче към “дълговете” по незначителни поводи и своеволно се прибавят лихви, такси и т.н. Освен това жертвите продължават да бъдат продавани и препродавани на други членове на престъпната мрежа. Така, вместо да намалява, с времето дългът все повече се
увеличава без да може някога да бъде изплатен.

Стъпка 4: Разясняване за възможностите за помощ, в случай на рискова ситуация.

5 мин.

Запознайте учениците със следните номера за помощ:
112 – Безплатен номер за спешна помощ за цяла Европа
0800 20 100 – Национална телефонна линия за борба с трафика на
хора. Работи денонощно и се набира безплатно от България и ЕС.
052 820 748 – Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна
02/ 807 80 50 – Национална комисия за борба с трафика на хора
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Трафик на хора с цел
трудова експлоатация
(1 част)
Цели: Да се разберат особеностите на трафика на хора с цел трудова експлоатация и начините да се избягват рискови ситуации.
Необходими материали: мишена дартс, разчертана на голям постер
с три вписани кръга в зелено, жълто и червено; стрелички, билети с въпроси.
Подготовка: Предварително подготвени дартс мишена и достатъчно
билетчета с въпроси.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по
който ще се работи. Припомнете определението за трафика на хора и
целите на екплоатация (вж. тема „Трафик на хора – въвеждащо обучение“).
При представяне на понятията винаги използвайте дефинициите, формулирани от закона. Не допускайте интерпретации.

Стъпка 2: Въвеждане на участниците в темата чрез иградискусия „Дартс“.

20 мин.

Целта на упражнението е да се изследват знанията на младежите за
възможностите за търсене на работа, как да се подготвим за пътуване в
чужбина, сигурно поведение, живот, работа и учене в чужбина.
Участниците стрелят по мишената със стрелички, или фигури с магнит. В зависимост от това кой цвят е уцелен, участникът тегли цветен
билет по темата:
Зелен – как да потърсим работа успешно в България;
Жълт – как да се подготвим за пътуване в чужбина;
Червен – сигурно поведение, живот, работа и учене в чужбина.

Търсенето на отговори се случва чрез дискусия.
Примерни въпроси:
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Зелени въпроси:
1. Колко начина за търсене на работа знаете? Избройте 3.
2. Каква задължителна информация трябва да дадете в своята автобиография?
3. Плюсове и минуси на търсене на работа чрез обяви.
Жълти въпроси:
1. Предлагат ви да подпишете договор за работа, написан на езика на
държавата, в която заминавате. Ще подпишете ли?
2. Направете списък на документите, които ви трябват за пътуване в
чужбина.
3. Посочете поне 3 източника на информация за държавата, в която
заминавате.

Червени въпроси:
1. В нов град в чужбина си. Кои ще бъдат първите 3 места, които искаш да знаеш къде се намират.
2. Дайте идеи къде да съхранявате личните си документи докато сте
в чужбина. Обосновете се.
3. Ако условията, описани в договора ви за работа, не отговарят на
истината, кого ще уведомите?
Записвайте отговорите на участниците на флипчарт/дъска.

Стъпка 3: Изясняване на понятието и начини за предпазване.

15 мин.

Трафика на хора с цел трудова експлоатация нарушава правото на
труд, правото на безопасни и здравословнии условия на труд, правото на
съответно заплащане, правото на осигуровки и др. От принудителността
следва още, че е засегната и свободата на формиране на волята.
Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е на второ място по
жертви в България след сексуалната експлоатация.

Статистика
Според Международната организация на труда в световен мащаб 21
млн. души са жертва на трудова експлоатация, хванати в капана на принудителния труд, в който са попаднали чрез измама. Принудително труд
в частния сектор полагат 18,7 млн. души (90%), а 14,2 млн. (68%) от тях са
експлоатирани в селското стопанство, строителството, като домашни прислужници и в производството. В Югоизточна Европа всеки четвърти човек
(на 1000 души) е жертва на трудова експлоатация. Приходите в световен
мащаб от трафика с цел трудова експлоатация се оценяват на 3,5 млрд.
евро годишно по данни на Европол.

Набиране
Набирането става най-често чрез фалшиви обяви за позиции с високо
възнаграждение и търсене на неквалифицирана работна ръка. (Например:
Набират се берачи на боровинки в Швеция. Не се изисква опит и владеене
на език. Възнаграждение – 1000 евро на седмица).

Съвети как сам да се предпазя
1. Да проуча внимателно фирмата, за която отивам да работя. Фирмите,
които имат разрешение да предлагат посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани, са публикувани са
сайта на Министерство на труда и социалната политика.
(https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/)

2. Когато се съглася да работя в чужбина трябва задължително да подпиша предварително договор, в който да е указано:
- Кой е работодателят ми;
- Къде точно ще работя;
- Условия на работа/плащане/живеене;
- Срок на договора.
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3. Преди да замина мога да се обадя на посолството в България на
страната, в която отивам и да попитам за актуална информация за условията на пребиваване на чужденци и работа там. Актуална информация
за условията и стандартите на труд и живот в ЕС и ЕИП, мога да намеря на
сайта на Агенция по заетостта (eures.bg) в раздел Условия на живот и труд.
4. На горещата телефонна линия 0800 186 76, мога получа информация за рисковете при търсене на работа в чужбина. Мога да изпратя
запитване и към Националната комисия за борба с трафика на хора на ел.
поща:
office@antitraffic.government.bg или на Местната комисия за борба
с трафика на хора във Варна на ел. поща:
varna@antitraffic.government.bg
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Трафик на хора с цел
трудова експлоатация (2
част)
Цели: Да се разберат особеностите на трафика на хора с цел трудова експлоатация и начините да се избягват рискови ситуации,
да се научат задълженията на работодателя, в кои случаи имаме
право на защита от дискриминация и закрила на личността.
Необходими материали: мултимедия, лаптоп, флипчарт/дъска, маркери.
Подготовка: Напишете предварително (преди часа) ключовите теми,
които ще бъдат засегнати: трафик на хора с цел трудова експлоатация,
трудови права, защита от дискриминация, закрила на личността, съвети
как да се предпазя. Принтирайте за всеки ученик картонче със съветите
за предпазване.
10 мин.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията
Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи. Припомнете определението за трафика на хора и целите на
екплоатация (вж. тема „Трафик на хора – въвеждащо обучение“ и тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – 1 част“). При представяне на
понятията винаги използвайте дефинициите, формулирани от закона. Не
допускайте интерпретации.

Стъпка 2: Прожекция на видео за трафика на хора с цел трудова
експлоатация
Прожектирайте видеото на юридическото предаване “Темида” на телевизия Bulgaria On Air (https://www.youtube.com/watch?v=Vi-rtXtZNWI)
20 мин.

Стъпка 3: Дискусия и представяне на начини за предпазване
Дискутирайте видеото, преживяното от момчето и какво е можел да
направи, за да избегне рисковите ситуации, в които е попаднал. (5 мин.)
10 мин.

Задължения на работодателя
Работодателят е длъжен: Да осигури работата, която е уговорена; работно място и условия на труд, в съответствие с характера на работата;
здравословни и безопасни условия на труд; кратка характеристика и описание на работата; да пази достойнството на работника/служителя по време на изпълнение на работата; да заплаща уговореното възнаграждение в
установените срокове.
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Защита от дискриминация
При обявяване на свободно работно място и преди сключване на трудовия договор, работодателят няма право да иска от кандидата информация и да поставя изисквания, свързани с пол, раса, народност, етническа
принадлежност, гражданство, произход, религия, убеждения, политическа
принадлежност, лично и обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние, освен
в случаите, когато това изискване е определящо и съществено поради
естеството на занятието/дейността или условията, при които се осъществява. Работодателят няма право да отказва приемането на работа поради
бременност, майчинство или отглеждане на дете.

Закрила на личността
За противозаконни се считат следните случаи, в които при изпълнение на вашите служебни задължения, работодателят ви извърши някое от
следните действия:
- Склонява ви към проституция;
- Принуждава ви да извършите или претърпите нещо, против волята
ви, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си;
- Наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда и с
това изложи на опасност живота или здравето ви;
- Съзнателно ви попречи да постъпите на работа или ви принуди да
напуснете работа поради вашата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация,
политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа
цел или поради вашите или на близките ви политически или други убеждения.

Съвети как сам да се предпазя
Съветите за предпазване бихте могли да изпечатате на отделно
картонче за всеки ученик.
1. Да проуча внимателно фирмата, за която отивам да работя. Фирмите,
които имат разрешение да предлагат посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани, са публикувани са
сайта на Министерство на труда и социалната политика.
(https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/)

2. Когато се съглася да работя в чужбина трябва задължително да подпиша предварително договор, в който да е указано:
- Кой е работодателят ми;
- Къде точно ще работя;
- Условия на работа/плащане/живеене;
- Срок на договора.
3. Преди да замина мога да се обадя на посолството в България на
страната, в която отивам и да попитам за актуална информация за условията на пребиваване на чужденци и работа там. Актуална информация
за условията и стандартите на труд и живот в ЕС и ЕИП, мога да намеря на
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сайта на Агенция по заетостта (eures.bg) в раздел Условия на живот и труд.
4. На горещата телефонна линия 0800 186 76, мога получа информация за рисковете при търсене на работа в чужбина. Мога да изпратя запитване и към Националната комисия за борба с трафика на хора на ел. поща
office@antitraffic.government.bg или на Местната комисия за борба с
трафика на хора във Варна на ел. поща varna@antitraffic.government.bg
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Трафик на деца
Цели: Да се разберат особеностите на трафика на деца, различните форми на детска експлоатация, начини за предпазване и самопомощ, да се повиши чувствителността към децата жертви
на насилие и експлоатация.
Необходими материали: мултимедия и лаптоп, флипчарт/дъска за
писане, маркери.
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително, преди началото на часа. Листа за мозъчната атака е необходимо да съдържа само термините (стъпка 2). Подгответе на флипчарт лист или на слайд на мултимедията телефоните за
закрила от стъпка 4. Предварително подгответе анкетни карти, равни на
броя на участниците.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи.

Стъпка 2: Въвеждане на понятията „дете“, „сексуална експлоатация на деца“ и „трудова експлоатация на деца“ – 15 мин.

15 мин.
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Представете дефиницията за дете и най-честите експлоатационни
форми при трафика на деца.
Според българското законодателство „дете“ е всяко лице, ненавършило 18 годишна възраст. Според възрастта си децата биват малолетни – до
14 годишна възраст и непълнолетни – до 18 годишна възраст.
При трафика на деца най-често експлоатацията е с цел търговска сексуална експлоатация, принудителен труд (включително просия) и въвличане в криминални дейности: дребни кражби, джебчийство, разпространение на наркотици.
Търговската сексуална експлоатация включва детска проституция,
порнография, трафик на деца с цел сексуална експлоатация, детски секстуризъм и ранни бракове.
Напишете на флипчарта видовете сексуална експлоатация. Чрез мозъчна атака предизвикайте участниците да извлекат определенията за
всеки вид.
Детска проституция – Употребата на деца за сексуални действия срещу заплащане или друга форма на възнаграждение.
Детска порнография – Всяко показване по какъвто и да е начин на
дете, ангажирано в действителен или симулиран сексуален акт или показването на детето за първични сексуални нужди. Това включва фотограии,
негативи, диспозитиви, списанния, книги, рисунки, филми, видеокасети,
компютърни дискове и файлове.
Трафик на деца с цел сексуална експлоатация – Набирането,
транспортирането, укриването, предаването и приемането на деца с цел
сексуална експлоатация. За разлика от трафика на хора, при децата не е

задължително да има способите измама, вземане, даване и обещаване на
облаги и др.. Щом има действието и целта (експлоатация) е налице трафик
на деца.
Детски секстуризъм – Сексуална експлоатация на деца от лица, пътуващи от собствените си държави в други, с цел встъпване в сексуални
отношения с дете.
Ранни бракове – Брак с лица на възраст до 18 години. Децата са или
прекалено млади да имат оформено мнение относно встъпването в брака или нямат възможност да упражнят правото си на избор. Решението се
взема от друг. Поради това ранните бракове се отнасят към принудителните бракове, които са идентифицирани като нова форма на трафик на хора.

Стъпка 3: Кой експлоатира сексуално деца?

3 мин.

Сексуалният насилник на дете може да произлиза от всички
слоеве на обществото. Може да бъде с всякаква професия и народност. Да е хомо или хетеросексуален и макар по-голямата част от
насилниците да са мъже, срещат се и жени (през седемдесетте години
на Карибите, жени туристки от Северна Америка вземат проституиращи
момчета за техни компаньони. Напоследък жените от Западна Европа посещават Азия с подобна цел. Жертвите, малки момчета, биват инжектирани
с хормони и други химически вещества в тестисите, което е болезнено и
вредно).
Освен насилника на детето, хората включени в трафика могат да
бъдат близки познати (вкл. членове на семейството), ръководители
на обществени структури, частния сектор, организирани престъпни групи.

Стъпка 4: Как да помогна на себе си и на другите?

12 мин.

Прожектирайте видеото на ECPAD React Експлоатация/ Трафик: права
на непълнолетни лица и деца в риск. Достъпно е на адрес
https://www.youtube.com/watch?v=JFguj3l94uA. – 5 мин.
Запознайте участниците с други инструменти за закрила:
116 111 – Гореща линия за деца! Линията работи денонощно и е
безплатна
Разгледайте разделите на сайта 116111.bg
052 820 748 – Местна комисия за борба с трафика на хора
052 602 771 – Отдел „Закрила на детето“, Агенция „Социално подпомагане“ – Варна
При съмнение за насилие над дете или потенциален трафик на дете
уведомете възрастен, на когото имате доверие (родител, педагогически
съветник, учител и др.)

21

5 мин.
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Стъпка 5: Поискайте обратна връзка от участниците.
Пуснете анонимна анкетна карта, която да ви послужи за основа, когато планирате последващите сесии.
Въпроси за анкетата (примерни):
Има ли нещо, което ви притесни в днешната тема? Имате ли предложения за по-доброто представяне на темата?
Имате ли нужда от допълнителна информация по темата? Ако да, каква?
При обобщаване на информация, ако има искания за допълнителни
сесии или допълнителна информация, организирайте надграждащо обучение или информационна кампания по темата с помощта на ръководителя на превантивния клуб.

Права на детето и насилие
Цели: Да се разберат правата на детето; да се разбере понятието
за насилие; да се провокира нетърпимост към насилието.
Необходими материали: флипчарт/дъска за писане, маркери.
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително, преди началото на часа. Копирайте въпросите за обсъждане в малките групи от стъпка 3.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
2 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по
който ще се работи.

Стъпка 2: Въвеждане на понятието за права на детето.

5 мин.

Започнете въвеждането в сесията с изясняване на понятията за дете
и права на детето.
Законът за правата на човека определя детето като човешко същество
на възраст до 18 г. През 2005 г. по данни на УНИЦЕФ в света има 2.2 милиарда деца, от които 200 милиона са в Европа. Децата са човешки същества,
следователно те имат същите права на човека като възрастните, но тъй
като децата имат особена нужда от грижи и гаранции за спазване на тези
права, те имат собствен „договор“ – Конвенцията за правата на детето.
Конвенцията се отнася за всички деца без оглед на техния пол, етнос,
религия, произход, език, социално положение и др.
Конвенцията важи за всички държави, които са я ратифицирали (подписали, приели). Тя не е ратифицирана единствено от САЩ и Сомалия.
Конвенцията се основава на 4 основни принципа:
Забрана за дискриминация – това означава, че Конвенцията важи
за всички деца.
Висшия интерес на детето – това означава, че нуждите на децата са
съществени и при взимане на решения за детето от първостепенно значение трябва да бъде спазването на неговите интереси.
Право на живот, оцеляване и развитие – това означава, че всяка
държава е длъжна да създаде условия за нормалното физическо, психическо душевно, морално и социално развитие на децата.
Уважаване на възгледите на децата – това означава, че децата имат
право на мнение и участие в семейния и училищния живот.

Стъпка 3: Въвеждане на понятието за насилие и изграждане на
умения за справяне с насилието.

23 мин.

Какво е насилие?
Всякакви форми на физическа и/или емоционална злоупотреба, сексуално насилие, занемаряване или нехайно отношение, експлоатация с търговска или с друга цел, които водят до реално или потенциално увреждане
на здравето на детето, заплаха за неговото оцеляване и развитие или
унижаване на неговото достойнство, произтичащи от взаимоотношения, които са основани на отговорност, доверие или власт.
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Помолете участниците да си спомнят случай, в който да са били
гневни или ядосани. Осигурете минута тишина, за да може всеки да се върне мислено в това състояние.
• Помолете 1-2 души да споделят своите случки, като опишат какво се е
случило и какви емоции са изпитвали.
• Сега представете ролевата игра, като застанете като човек, който се
кани да хвърли камък. Позата ви трябва да представлява човек, който изпитва силен гняв или яд и точно се кани умишлено да хвърли камък.
• Разделете участниците на 3-4 малки групи. Дайте им 10 - 12 минути
за работа. Групите трябва да подготвят кратка ролева игра, в която се показва случай, който завършва точно преди момента на хвърляне на камъка. Раздайте копия от въпросите, които трябва да се вземат предвид при
планиране на случката.
• Представете една или повече от ролевите игри.
Въпроси за обсъждане:
1. Кой е този човек и по какво хвърля камъка?
2. Каква е връзката между човека и предмета/лицето срещу което е
насочен той?
3. С тях има ли други или са сами?
4. Ако има други хора – те как са свързани със случващото се, ако изобщо имат някаква връзка?
5. Какво иска да постигне човека, който хвърля камъка?
6. Какви са събитията, довели до хвърлянето на камъка – това импулсивно събитие ли е или е планирано?
7. Има ли едно конкретно действие, което да е предизвикало решението за хвърляне на камъка?
8. Какви чувства и мисли преминават през човека, докато се готви да
хвърля камъка?
9. Какви чувства са преминали през човека във времето, за да доведат
до този акт на насилие?

Стъпка 5: Обсъждане.

10 мин.
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Въпроси за обсъждане:
1. Помогна ли ви ролевата игра да разберете какво може да провокира
някого да хвърли камък?
2. Защо, според вас, хората понякога изпитват желание да навредят
или да наранят някого? Това помага ли за решаване на проблема? Защо?
Защо не?
3. Има ли прояви на насилие, които изобщо не можете да разберете?
(напр. война, терористични актове)
4. Какъв е най-добрия начин за реакция при проява на насилие? Какви
са предимствата и недостатъците на реагирането с повече насилие или
реагирането по мирен начин?
Оставете си 1-2 минути, за да информирате участниците за
онлайн платформата за толерантност Ontolerance.eu, на която
освен информация за насилието и начините за предпазване, всеки
може да ползва (анонимно и безплатно) услугите на психолог. Чат
с психолога може да се проведе от понеделник до петък от 08:30 до
17:30 ч.

Тормоз и кибертормоз
Цели: Да се разберат понятията тормоз и кибертормоз, да се изградят умения за справяне с тормоза.
Необходими материали: флипчарт/дъска за писане, маркери.
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително (преди началото на часа).

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи. Припомнете определението за „Насилие“ (виж. Тема „Права
на детето и насилие“)

Стъпка 2: Въвеждане на понятията тормоз и кибертормоз.

5 мин.

Започнете с мозъчна атака за тормоза. Записвайте всичко на флипчарт.
Повторете мозъчната атака, този път за кибертормоза. Записвайте всичко
на флипчарт.
Какво е тормоз (bullying)?
Тормоз е последователно, целенасочено, умишлено, враждебно, повтарящо се поведение на едно или повече лица, които желаят да причинят
вреда на други.
Ключови в разбирането за тормоза са следните характеристики на това
поведение:
• Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
• Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да нарани другата физически или психически, да
я унизи или изолира от социалния живот;
• Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран
акт на агресия.
Тормозът има различни форми:
• физически тормоз и атаки;
• вербални подигравки, прякори, сплашване и заплахи;
• отнемане или кражба на пари и/или вещи;
• изключване/изолиране от групата на връстниците;
• разпространяване на лъжи и неверни слухове;
• принуда към определени дейности;
• тормоз, основан на етнически различия;
• сексуален тормоз;
• кибер тормоз.
Какво е Кибертормоз?
Използването на имейл, мигновени съобщения, чат стаи, пейджъри,
мобилни телефони и други форми на информационни технологии за преднамерен тормоз или заплахи.
Например: заплахи, гей нападки, провокативни обиди на расистка ос-
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нова, пускане на вируси, спам (пускане на безсмислени съобщения), разпространяване на фалшива информация за лице с цел да му се накърни
репутацията, споделяне на изображенията без разрешение и др.

Стъпка 3: Повишаване на информираността за кибертормоза и
развиване на умения за справяне.

20 мин.

Разделете стаята на две. В единия край на стаята са участниците, които искат да отговарят с ДА, в другия край – с НЕ. Прочетете твърденията
за кибертормоза, участниците трябва да отговарят с ДА или НЕ (т.е. да се
придвижват в съответния край на стаята).
Твърдения:
1. Отварял ли е някой пощенската ви кутия (имейла) без съгласието ви?
2. Чел ли е някой някога съобщенията ви (SMS, Viber и др.) без съгласието ви?
3. Изпращал ли е някой някога обидни послания, неприятни снимки
или видео записи на имейла или мобилния ви телефон?
4. Изпращал ли е някой някога информация, снимки, видео записи за
вас на някой друг без съгласието ви?
5. Публикувал ли е някой някога за вас снимки или информация в Интернет или социалната мрежа без съгласието ви?
6. Манипулирал/Преобразувал ли е някой някога ваши снимки или видео записи без съгласието ви?
7. Давали ли сте си паролите на някой друг?
8. Обиждал ли ви е някой някога в интерактивно помещение за игра
или в чат стая?
9. Получавали ли сте някога смущаващи/притеснителни телефонни
разговори?
10. Правил ли е някой някога неподходящи коментари в блога ви или
в страницата ви в Социалната мрежа?
11. Изпращал ли е някой някога фалшива информация за вас по имейл
или SMS?
12. Познавате ли някой, който е жертва на кибертормоз?
13. Знаете ли, че има специални закони за този вид насилие?
14. Мислите ли, че трябва да съществуват ограничения, за това, което
хората могат да публикуват в интернет?
15. Правилно ли е да се забраняват мобилните телефони в училище?

Стъпка 4: Обсъждане и съвети за предпазване.

10 мин.
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Въпроси за обсъждане:
1. Достатъчно сериозни ли бяха всички твърдения, за да се определят
като кибертормоз? Защо? Защо не?
2. Сещате ли се за други форми на кибертормоз?
3. Защо хората тормозят другите? Защо хората стават жертви?
4. Как да се предпазим от кибертормоз?

Примери за това как да реагираме на тормоза:
• Не отговаряйте на заплашителни или клеветнически съобщения;
• Включете имейл адресите в черен списък;
• Променете имейла;
• Променете телефонния си номер;
• Пазете заплашителните послания като доказателство;
• Споделете с някого, на когото имате доверие;
• Ако проблемът се задълбочи потърсете помощ от Националния център за безопасен интернет или полицията.
Примери как да се предпазим:
• Не бъдете онлайн през цялото време;
• Не отваряйте съобщения от източници, които не разпознавате;
• Редовно променяйте паролите си;
• Не публикувайте лични данни.
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Трафик на хора и интернет
Цели: Да се разбере връзката между трафика на хора и интернет,
как се използва интернет за набиране и експлоатация на лица, как
да се предпазим.
Необходими материали: флипчарт/дъска за писане, маркери
Подготовка: Ако в рамките на сесията попаднете на термин, който ви е
неясен, потърсете определение на термина и го запишете предварително
на флипчарт/дъска. Това ще намали риска от грешка при интерпретация.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи.

Стъпка 2: Представяне на връзката между трафика на хора и интернет.

10 мин.

Рисковото поведение в интернет увеличава значително опасността от
въвличане в сексуална злоупотреба, проституция и трафик. Рисково е не
само споделянето на прекалено много лична информация, но и качването
на сексуално провокативни изображения или текстове, участие в онлайн
тормоз или друг вид грубо отношение към други потребители. Тези типове
поведение всъщност разкриват емоционална уязвимост и несигурност,
които привличат вниманието на педофили, сводници и трафиканти на
хора. Всяко действие в интернет изгражда нашата онлайн-самоличност,
която ни представя пред другите, включително и пред зложелатели.
На Международна конференция за борба с трафика на хора през октомври 2013 г. Европол обявява, че интернет се използва все повече за
набиране на жертви и за реклама на техните услуги.
Според Европейската статистическа агенция 62% от жертвите на трафик са с цел сексуална експлоатация. България и Румъния са страните в
Европа, които са най-големият източник на жертви на трафик на хора.
„Интернет е 5 години напред пред закона. Той се използва за подмамване на жертви по-скоро за сексуална експлоатация, отколкото за принудителен труд.“
(Проф. Дона Хюз от Университета Роуд Айлънд, експерт по трафика на
хора)
Интернет се ползва за набиране на жертвите на трафик, подмамване на
жертвите, заснемане на видео и снимки, заплахи и изнудване, качване на
снимки/клипове и реклами, намиране на клиенти, контрол (чрез уеб камери за наблюдение на мястото, където работи жертвата, трансфер на пари).
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Пример за вербуване чрез интернет:
Млада журналистка от британски вестник си слага профилна снимка
в Скайп, на която е забулена като мюсюлманка. Само след няколко часа с
нея се свързва непознат потребител и започва да й обяснява какви са идеалите на Ислямска държава (терористична организация в арабско-мюсюлманския свят, която прилага жесток терор, както спрямо немюсюлмани,
така и към мюсюлмани, които смята, че не спазват традициите на исляма). Журналистката се прави, че се колебае и проявява интерес. Вербовчикът-терорист й обяснява, че всичко ще й бъде уредено за прехвърляне в
Сирия – от фалшиви документи, през маршрут и билети за пътуване. В
резултат на експеримента разследващата журналистка описва в статия подробности за случая. Оказва се, че методите на манипулиране и
убеждаване са идентични с тези, които се използват от педофилите в
интернет, които склоняват непълнолетни за сексуална злоупотреба.

Стъпка 3: Решаване на казус.

15 мин.

М.е на 17 години. Живее с безработната си майка в малко градче, парите не им стигат за нищо освен за прехрана. М. много иска връстниците й
да я харесват и един ден си слага на профила във Фейсбук селфи по бельо.
След няколко дни получава по Скайп, който е изписан в профила й в социалната мрежа, покана за свързване от непознат потребител. Тя го одобрява
и непознатият почти веднага я пита дали иска да спечели малко пари без
никакъв риск. М. пита за какво става дума и той й предлага да се включи
в сайт за еротичен видеочат. Отначало М. се колебае, но после решава, че
тъй като не я застрашава физически нищо, защо да не изкара малко пари,
за да си помогнат с майка й. М. „работи“ няколко седмици, когато връзката
й в Скайп отново я търси и й предлага да изкарва още повече пари, като се
среща с някои от клиентите на сайта. М. отказва категорично, но тогава е
заплашена, че видеозаписи от нейните еротични сесии ще бъдат разпространени из интернет, така че да ги видят роднините, учителите, съучениците. М. е изплашена и…
Въпрос 1. Довършете историята по два различни начина – един с лош
и един с добър край.
Пример за добър край: М. се свързва с Центъра за безопасен интернет, обяснява ситуацията и предоставя всички известни й данни
за изнудвача. От Центъра събират допълнителна информация за управляваните от лицето сайтове и предават случая на отдела за борба с
компютърните престъпления. Извършителят е идентифициран, арестуван и осъден за сводничество, производство и разпространяване на
детска порнография.
Въпрос 2. Колко грешки според вас е допуснала М., за да се стигне до
тази ситуация? Кои са те?
Записвайте всички отговори дадени от групата на флипчарт/дъска. Обобщете ги и допълнете информацията, като ползвате и отговорите по-долу.
Публикуване на провокативна снимка; публикувала си е скайп-името
публично във фейсбук; няма настройка на скайп да не се свързва с хора извън списъка с контакти; приема покана за онлайн- контакт от непознат;
приема предложението за еротичен видеочат)
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Стъпка 4: Към кого да се обърна за помощ?

10 мин.
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Провокирайте групата да дадат предложения за институции и организации, към които могат да се обърнат при нужда от помощ.
тел. 112 – В случаи на трафикиране или опит за трафикиране на хора в
България и всички страни-членки на Европейския съюз.
тел. 116 111 – При подозрение за отвличане или изчезване на непълнолетно лице, освен на спешните номера на полицията, можете да ползвате общоевропейския номер. При случаи, когато има риск за живота и
здравето на дете, можете да използвате общоевропейския номер за деца в
риск 116 111 или да подадете сигнал на сайта http://116111.bg/.
safenet.bg – За опасност или проблем на непълнолетен в интернет,
или попадане на детска порнография онлайн, ползвайте каналите на Центъра за безопасен интернет.
Можете да подадете сигнал и през официалния сайт за компютърни
престъпления www.cybercrime.bg

Трафик на хора и интернет
- 2 част
Цели: Да се разбере риска от въвличане в трафик на хора чрез използване на интернет, да се изградят умения за предпазване от
рискови ситуации, разбиране на понятията „секстинг“ и „сексторшън“.
Необходими материали: мултимедия и лаптоп, флипчарт/дъска за
писане, маркери
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително (преди началото на часа).
4 мин.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи.

Стъпка 2: Въведение в темата за сексуално изнудване и онлайн насилие.

21 мин.

Прожектирайте видеото „Кажи Не“. Видеото е разработено от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство
на вътрешните работи. Достъпно е на адрес https://www.youtube.com/
watch?v=bdzfOQAsPY4&sns=fb. (11 мин.)
Дискутирайте видеото. Провокирайте групата да споделят как са се
почувствали докато гледат видеото, дали техни близки или познати са
попадали в подобни ситуации.Обсъдете дали е възможно чрез онлайн изнудване едно лице да бъде трафикирано. (10мин.)

Стъпка 3: Изясняване на понятията „сексторшън“ и „секстинг“.

15 мин.

Представете определенията и основните рискове при различните
възрастови групи.
Секстинг се нарича размяната на съобщения, снимки или клипове със
сексуално съдържание между двама партньори. Думата е съставена от думите „секс“ и „текстинг“ (писане на съобщения на английски). Секстингът:
- Най-често съдържа разголени снимки, но може да съдържа и клипове с мастурбация или полов акт;
- Практикуван е както от възрастни, така и от тийнейджъри и понякога
деца;
- Обичайно се случва доброволно във връзката или флирта между
връстници;
- Може да доведе до тормоз в истинския свят и в интернет, ако такива
снимки или видео бъдат споделени с други хора;
- Може да доведе до опити за съблазняване на дете или тийнейджър
от страна на възрастен, които се наричат още "груминг" (от английски подготвяне).
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Основни опасности при 13 – 15 годишните:
Най-големият риск за момичетата и момчетата на тази възраст е доброволното създаване и споделяне на снимки или видеоклипове със сексуален характер. Те могат да бъдат вид предизвикателство сред приятели,
опит за повишаване на собственото самочувствие или начин за събуждане
на интереса у съученик, или съученичка. Независимо от подбудите, тийнейджърите все още не могат напълно да осъзнаят възможните последици от действията си, а и бушуващите емоции ги правят нетърпеливи и
импулсивни. Затова е много важно те да имат възможността да споделят и
говорят за чувствата си, без да се чувстват неловко или да изпитват вина.
Макар голяма част от сексуалните теми да се обсъждат в приятелски кръг,
семейството и училището могат да бъдат опора в случай на нужда.
! Не бива да се подценява фактът, че сексуализираното и провокативно
поведение на тийнейджъра могат да бъдат и признак за сексуално насилие над него/нея.
Основни опасности при 16 – 18 годишните:
Секстингът понякога е част и от връзките на по-големите ученици, затова повечето опасности остават актуални до и след пълнолетие. В някои
случаи, при раздяла на двойката, наранен партньор може да злоупотреби
с интимни снимки на бившия/бившата, като ги сподели във Фейсбук например – такива събития могат да доведат до сериозни последствия за
човека на снимките – подигравки и унижения от другите, загуба на доверие в другия пол.
Сексторшън (Sextortion): Форма на сексуално изнудване, при което
снимки или видео със сексуално съдържание, се използват за насилственото принуждаване на непълнолетни лица да изпъляват извратени сексуални желания на педофили. Това е престъпление, което е широко разпространено сред педофилите по света.
Представете начините за предпазване и докладване на случаи на сексторшън. Отворете сайтовете и запознайте групата с основните им
раздели.
www.cybercrime.bg – Киберпрестъпления, ГД „БОП“,МВР
www.safenet.bg - Национален център за безопасен интернет.
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Трафик на хора –
нормативна уредба,
институционална рамка
и права на жертвите на
трафика на хора
Цели: Да се опознаят основните нормативни актове, свързани с
противодействието на трафика на хора; институциите ангажирани с това; да се разберат правата на жертвите на трафик на
хора.
Необходими материали: флипчарт/дъска за писане, маркери
Подготовка: Напишете определенията, които ще бъдат представяни
на флипчарт листи предварително (преди началото на часа). Напишете и
наименованията на институциите в Стъпка 2. Напишете правата на жертвите, описани в Стъпка 3.

Стъпка 1: Представяне на водещите и целите на сесията.
5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който
ще се работи.

Стъпка 2: Представяне на нормативната уредба и институциите,
ангажирани с противодействие на трафика на хора.

15 мин.

Припомнете определението за трафика на хора и целите на експлоатация (вж. тема „Трафик на хора – въвеждащо обучение“). (2 мин.) При представяне на понятията винаги използвайте дефинициите, формулирани от
закона. Не допускайте интерпретации.
Обяснете на групата, че всяка институция работи, според определените от закона правила. В България съществуват няколко
основни нормативни акта за противодействие на трафика на
хора и закрила на жертвите:
Закон за борба с трафика на хора;
Наказателен кодекс;
Протокола за трафика на хора към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (протокола от Палермо);
Конвенция за борба с трафика на хора на Съвета на Европа;
Директива 2011/36/ЕС На Европейския парламент и на Съвета.
Всички нормативни актове предоставят определение за трафика на хора и експлоатационните цели, мерки за превенция, мерки за противодействие на престъплението и мерки за закрила на
жертвите.
Множество институции работят по превенция и противодействие
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на трафика на хора и закрила на жертвите. Това се налага поради сложността на престъплението, превантивните мерки, закрилата и връщането на жертвите в обществото. Към всяка една институция можете да
се обърнете за помощ при нужда:
Национална комисия за борба с трафика на хора – ръководи цялостната политика на държавата за борба с трафика на хора;
Местна комисия за борба с трафика на хора – ръководи политиката на местно ниво и координира институциите при работа по случай;
Министерство на вътрешните работи (Дирекция „Борба с организираната престъпност“, Криминална полиция, Гранична полиция, дирекция „Миграция“) – предотвратяват и разследват случаи на трафик
на хора;
Министерство на външните работи – съдейства и подпомага
жертви на трафик на хора идентифицирани извън страната;
Министерство на труда и социалната политика (Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, Инспекция по труда) – посреща
нуждите от социално подпомагане на жертвите, подпомага намирането
на работа за жертвите;
Министерство на здравеопазването – осигурява достъп до медицинска помощ на жертвите;
Министерство на образованието и науката – осигурява достъп
до образование на жертвите;
Държавна агенция за национална сигурност – противодейства на
престъплението „трафик на хора“;
Държавна агенция за закрила на детето – специализиран орган,
отговаря за всички случаи за закрила на жертвите деца;
Прокуратурата на Република България – отговаря за провеждане
на досъдебното разследване и внасяне на делото в съда;
Национално бюро за правна помощ – осигурява безплатна правна
помощ на жертвите;
Неправителствени организации, които работят по превенция
на трафика на хора и закрила на жертвите – За Варна – Сдружение
„Младежка инициатива за устойчиво развитие“; Фондация “SOS – Семейства в риск“.

Стъпка 3: Разясняване за правата на жертвите на трафика на хора и
повишаване на съпричастността към тях.

20 мин.
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Прочетете казуса:
Преди не много време..
Полицията в северно - европейска столица получава сигнал от чистачка в местен ресторант, че младо момиче вероятно чужденка има нужда
от помощ. Изглеждала е много уплашена с множество следи от побой по
тялото и лицето.
Пристигайки на мястото, полицията задържа двама мъже и четири
млади жени, които са били насилствено карани от мъжете да проституират.
Едно от задържаните момичета е 19 г. Z от България.

1 година по – рано..
Z е 18 годишна ученичка от 12 клас. Живее с родителите си. Няма братя
и сестри. Баща й работи в чужбина и често отсъства от страната. Грижи се
за нея предимно майка й. Взаимоотношенията на родителите са крайно
обтегнати и неведнъж е обсъждана идеята за развод. Много пъти са повтаряли, че дъщеря им е единственото нещо, което ги задържа заедно. Същевременно родителите й, особено майката, са строги относно свободното
време на Z. Според техните разбирания, след училище Z трябва веднага
да се прибира вкъщи, за да подготвя уроците си. Всяко закъснение е било
съпроводено от тежки конфликти с майка й. Едно от наказанията, които
майката прилага, е да заключи всичките й дрехи и да й дава стар прокъсан
анцуг, с който може да стои вкъщи, но не и да излиза навън. Z не е имала
приятели, а съучениците й са странели от нея, като често е била и обект на
подигравки от тяхна страна. По това време случайно се запознава чрез интернет с Y, млад мъж на 23 г. Минутите на общуване с него са единствените,
в скучното за нея ежедневие, в които тя се чувства разбрана, харесвана и
значима. На поканата от негова страна да се срещнат, тя приема незабавно. Започва да бяга от училище, за да се срещат тайно. Тя е изключително
впечатлена от неговата топлота, нежност и способност да я подкрепя и
разбира. Малките подаръци, които и дава, тя крие под леглото си. Вечерите, когато майка й е заспала, ги подрежда пред себе си и си представя
как избягват с Y, за да бъдат някъде заедно щастливи. Затова, когато той й
предлага да отидат на гости на негов приятел в чужбина за няколко дни
през ваканцията, тя незабавно се съгласява. Без знанието на родителите й,
тайно напускат България с неговата кола. Тя му дава личната си карта, за да
преминават по-бързо през границите.
Пристигат в столицата на европейска държава. Там ги посреща домакинът им, който любезно им преотстъпва апартамента си, за да отседнат
там, тъй като хотелите са много скъпи. Привечер Y й казва, че отива до
магазина да купи нещо за вечеря. Тя никога повече не го вижда. Около 30
мин. след неговото излизане в апартамента влизат двама мъже, единият от
тях е приятел на Y. Обясняват й, че е била купена от тях и сега трябвало да
работи (проституира), за да покрие раходите. Z се уплашила, опитала се да
избяга, започнала да вика за помощ. Била пребита и изнасилена от двамата
мъже. В продължение на няколко месеца те я принуждавали да обслужва
мъже за пари, като самите те многократно се възползвали от тялото й, като
всеки път контактът за нея бил еднозначен на изнасилване. Сменила много
и различни места – апартаменти, сауни, клубове. Навсякъде имало и българки, най-вече в сауните. “Работещите момичета” не се задържали дълго
на едно място. Сменяли ги непрекъснато, за да предлагат все нова и нова
плът на клиентите, а и от някои съображения за сигурност. Със заплахи към
нея, че ще се случи нещо много лошо на родителите й в България, сводникът избил от главата й всички намерения за бягство. Така се започнало.
След известно време „работното място” на Z било на улицата пред местен
ресторант. Един ден, влизайки в ресторанта да ползва тоалетната, видяла
чистачката и помолила за помощ. Така цялата история излязла наяве.
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Дискутирайте казуса с групата. Примерни въпроси:
1. Как е въвлечена жертвата в трафика на хора?
2. Каква е била експлоатационната цел?
3. Как е успяла да се спаси?
4. Какво е можела да направи за да избегне ситуацията на трафик?
Коментирайте какво се случва след завръщане на жертвата в родното
място – въведение на темата за права на жертвата.Обсъдете какви права се
нарушават при трафика на хора (напр. правото на свободно придвижване,
на безопасност на труда, на свободен избор, на свобода на словото и др.).
Жертвите на трафика на хора имат право:
- На период на размисъл – в рамките на 30 дни имат право да размишляват дали искат или не да съдействат на полицията;
- На достъп до правна помощ – имат право на адвокат;
- На информация – трябва да знаят статута и правата си, съдебните
процедури, възможностите за обещетение;
- Да НЕ сътрудничат на властите;
- На безопасност и защита на личния живот – имат право да поискат
самоличността им да бъде защитена;
- На физическа неприкосновеност – напр. гарантирана безопасност за
живота им, медицински прегледи и др.;
- На специална защита на свидетел;
- На обезщетение.
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Трафик на хора – обобщение
Цели: Да се затвърдят знанията за престъплението „трафик на
хора“ – общи дефиниции, разпознаване на рискови ситуации и умения за справяне.
Необходими материали: дъска/ флипчарт, маркери, бели листи.
Подготовка: Предварително начертайте бинго картата на флипчарта;
4 разпечатани бинго карти за отборите. Можете да ползвате образеца на
бинго карта или да направите собствена карта с въпроси, които отговарят
на нивото на знания на групата.

Стъпка 1: Представяне на водещите и програмата.
5 мин.

Накратко се представят лекторите, темата и начина, по който ще се работи.

Стъпка 2: Припомняне на основните понятия за трафика на хора
чрез интерактивна игра (Бинго).

20 мин.

Разделете класа на 4 групи (отбора). Раздайте на всеки отбор по 1 бинго
карта. Целта на играта е да се попълни всяко поле на картата. Всеки участник в отбора трябва да е попълнил поне едно поле, за да е валидно бингото (т.е. всеки трябва да е дал поне един отговор). Отборът, който попълни
първи всички полета обявява БИНГО.

Стъпка 3: Дискусия.

15 мин.

Обсъдете с групата следните въпроси:
• Всички въпроси ли бяха свързани с трафика на хора? По какъв начин
(напр.мканалджийството,детската експлоатация, трудовия договор)?
• На кои въпроси беше най-трудно да се отговори? Защо?
• Имаше ли спорни въпроси?
Попълнете Бинго картата на флипчарта, като записвате ключови
думи от отговорите на групата. Добавяйте ключови думи и определения,
които смятате, че е важно да бъдат припомнени.
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Механизъм за контрол на жертвата

Инструмент за закрила (телефон или сайт, къде- Начин за набиране на жертвите
то мога да получа помощ)

Какво задължително трябва да е написано в тру- Какво е сексторшън?
довия ми договор?

Какво е каналджийство?

Документ, който трябва задължително да имам, Вид сексуална експлоатация на деца
ако пътувам в чужбина

Експлоатационна цел

Институция/организация противодействаща на Група или общност, уязвима на трафика на хора
трафика на хора

Риск в интернет пространството

Право на човека, което е нарушавано при трафика на хора

Името на документ/закон, свързан с борбата с Песен/филм/книга за трафика на хора
трафика на хора и закрила на жертвите

Бинго карта
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Община Варна, Дирекция “Превенции“
гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43
Младежки дом, Централен офис
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №27
телефон: 052 820 677
факс: 052 820 675
Превантивно-информационен център „Младост“
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“, кв. „Трошево“, бл.50
телефон: 052 820 751
факс: 052 820 752
Информационно-обучителен център „Чайка“
гр. Варна, ж.к. „Чайка“ №170
телефон: 052 820 748
факс: 052 820 749
mdc_vn@abv.bg

www.prevencii.com

