
Една модерна форма на          

        робство... 

 

Може да се случи на всеки човек – 

мъж, жена, дете 

Може да се случи както на младите 

хора, решили да пътуват, да работят, да 

учат, така и на по-възрастни мъже и жени, 

които търсят възможност за препитание и 

заминават, търсейки работа в друг град или 

в друга държава. 

Причини за развитието на 

трафика на хора в България 

 Социално-културни – неграмотност, 

разпад на морални ценности, расизъм и 

етническа дискриминация, влияние на 

медиите и интернет; 

 Икономически – бедност, неразвита 

икономика, безработица; 

 Психологически – наркотична 

зависимост,  психически и сексуален 

тормоз;  

 Геополитически – бежански потоци, 

международна организирана престъпност, 

географско положение; 

 Липса са информация - няма 

оповестени публично достъпни данни; 

 Липса на образование в училищата 

относно трафика на хора; 

 Липса на реинтеграционни стратегии и 

програми. 

Ситуацията в България... 

Трафикът на хора         

е една от                    

най-сериозните форми  

         на потъпкване  

       на основните  

  човешки права! 

България е 

страна на 

произход и 

на транзит на 

жертви на 

трафик на  

хора. Вече 

сме част от 

Европейския Съюз и сега хората в 

България са по-застрашени отпреди, 

понеже вече не се нуждаят от визи, за да 

могат да пътуват в рамките на неговите 

граници. Това прави целите на 

трафикантите много  по-лесни.  

 Статистиката сочи, че лица от      

Румъния (12%) и България (8%) в момента 

представляват над 1/5 от всички              

проституиращи в ЕС. 

 Трафикът на хора е една от най-

сериозните форми на потъпкване на       

основните човешки права! 

С любезното съдействие на Обединени Евангелски 

Църкви и Фондация Добрият Самарянин 

Трафик на хора в България 



Трафикантите 

могат да наемат     

своите жертви чрез 

обещания за добре 

платена работа или 

фалшиви обяви за  

детегледачки,   

болногледачи,  

прислужници и др.  

Жертвите могат 

да се окажат в 

капан, без правилните документи, с дългове 

към своите "работодатели", държани в 

ужасни условия на живот и често в крайна 

сметка биват принудени да работят като 

проститутки.  

Какви тактики използват? 

За да получат 

контрол,        

трафикантите          

манипулират и 

контролират 

своите жертви, 

като използват 

побои, заплахи 

срещу тях и техните семейства, глад и страх. 

Жертвите са изолирани и измамени от 

обещанията за пари и вече нямат контрол 

над живота си и от страх не се борят за 

свободата си.  

Трафикът на хора представлява        

незаконна търговия с хора с цел трудова 

или сексуална експлоатация. Това на 

практика е третият по мащаб вид незакона 

търговия в света. Той използва желанието 

на хората за по-добър живот за тях и 

техните семейства, чрез намиране на   

работа и обещания за добри доходи в 

чужбина. 

ТРАФИКЪТ НА ХОРА Е ДОХОДНА ТЪРГОВИЯ. ЗА РАЗЛИКА ОТ  НАРКОТИЦИТЕ  

ТАЗИ “СТОКА”  МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И ПРЕПРОДАВА ОТНОВО И ОТНОВО... 

Проституцията е силен фактор за    

търсене на потенциални жертви на трафик, 

най-вече между жени и деца. Жените 

и децата са контролирани от сводници 

и трафик с цел проституция и насилствен 

труд извън и в рамките на собствените си 

страни.  

В региона на Югоизточна Европа, 90% 

от чужденките в секс бизнеса са 

предполагаемите жертви на трафик. Между 

10 и 15% от тези жени и момичета са на        

възраст под 18 години.  

Статистически данни на HWWA от 2010 

година за националността на проститутките 

в Европа: 

 * Румъния - 12%; 

 * Русия - 9%;  

 * България - 8%. 

Реално погледнато обаче, цифрите са 

съвсем различни, измерени спрямо          

населението на страната: нямаме и 8       

милиона души, а се “мерим” с Румъния, 

която е с 22 милиона население и Русия с 

140  милиона...  

 Проституция... 

На кого може да се случи? 

Бедността, безработицата 

и желанието за по-добро икономическо 

благосъстояние може да ни направи     

жертви на организираната престъпност. 

Децата са голяма рискова група, тъй като 

те все още нямат натрупан социален и     

емоционален опит и не могат да 

разпознават рисковите ситуации и 

следователно могат да бъдат  лесно 

манипулирани. 

Най-често хора, които са трайно 

безработни, търсят възможности за работа 

в големите градове в страната или в 

чужбина. Понякога те се оказват 

принудени да работят при условия, близки 

до робските, с минимално заплащане и 

нехигиенни условия на живот и труд.  

http://ide.li/country_Bulgaria.html

