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ПРОГРАМА “ПРЕВЕНЦИЯ НА 
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© 2019 A21: Новите борци за свобода, неправителствена организация. Всички права запазени. 
Нито една част от този обект на авторксо право не може да бъде пресъздавана или използвана под 
каквато и да е форма, за каквито и да са цели, в пълнота или частично, без писменото позволение 
от носителя на авторки права. Всички заявки за разрешение трябва да бъдат изпратени на адрес: 
Copyright Permission, A21 2781 W MacArthur Blvd, Ste B #605, Santa Ana, CA 92704.

Пояснение: Всички герои и персонажи в този ресурс са измислени. Използваните имена по никакъв 
начин не са обвързани с конкретни индивиди. Използваните региони по никакъв начин не описват 
конкретна форма на трафик на хора, срещана ексклузивно в тези региони. 
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КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ?
1. Да ви образова по темата “Съвременното робство” и работата на А21 в посока 

неговото премахване.
2. Да ви научи да разпознавате и да сигнализирате потенциални случаи на 

трафик на хора.
3. Да ви овласти да влияете на вашата среда и да насочвате другите към 

конкретно действие.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ОТНЕМЕ?
Разработени са 3 сесии, за чието завършване ще са необходими около час и половина. 

Признателни сме, че сте избрали да научите повече за трафика на хора и сте взели 
решение да предприемете действие за повишаване на информираността. Този ресурс 
беше създаден, за да ви помогне да достигнете своите приятели, семейство и общност 
с важна информация за трафика на хора и да ги овласти със “следващите стъпки” 
за неговото премахване. Този ресурс е изготвен така, че да позволява гъвкавост и 
приспособяване към различни публики. Затова, забавлявайте се, пригодете го и не се 
колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси. Нямаме търпение да чуем 
вашите резултати от борбата ви с трафика на хора. 

ЗА КОГО Е?
Млади хора на възраст от 13 години нагоре. Програмата може да бъде представена пред 
групи от по 2 до 200+ души. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА
ТРАФИКА
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КАКВА Е СТРУКТУРАТА?
РАЗДЕЛ 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ФАСИЛИТАТОРИ
Ръководство за фасилитатори, което цели да ви помогне да преведете групата през 
всяка една сесия. 

РАЗДЕЛ 2: НАРЪЧНИК НА БОРЕЦА ЗА СВОБОДА
Ръководство за борците за свобода (участници), към което всеки може да реферира 
по време на сесиите. Съветваме ви да принтирате по едно ръководство на бореца за 
свобода за всеки един участник в сесията. 

РАЗДЕЛ 3: ДЕЙНОСТИ
Има по две дейности, създадени за всяка една сесия. Съветваме ви да прегледате всяка 
една активност предварително, тъй като някои от тях предполагат предварителна 
подготовка, принтиране, изрязване и сортиране. На места ще има допълнителен 
реквизит, който препоръчваме.

РАЗДЕЛ 4: РЕСУРСИ
Това е последната част, в която ще откриете допълнителни ресурси и информация за 
вас и за екипа ви, за да пордължите да научавате повече за трафика на хора. 
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КОИ СМЕ НИЕ?
А21 е глобална неправителствена организация, посветена на това да премахне трафика 
на хора, посредством повишаване на информираността, интервенция и социална 
грижа. А21 цели да се бори със съвременното робство чрез многоизмерна оперативна 
стратегия на Достигане, Спасяване и Възстановяване. А21 вярва, че все повече 
потенциални жертви на трафик ще бъдат идентифицирани и ще им се помогне, 
както и още повече престъпници ще получат заслуженото, именно благодарение на 
партньорствата и усилията на онези, които поркрепят каузата.

КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ?
Да премахнем робството навсякъде и завинаги.

КОГА ЗАПОЧНАХМЕ?
Нашите основатели Ник и Кристин Кейн научиха за първи път за трафика на хора 
през 2008 г., когато се натъкнаха на редица постери за изчезнали хора на летището в 
Солун, Гърция. След обстойно проучване, планиране и редица обучения, отворихме 
нашето първо защитено жилище за жертви на трафик на хора в Солу. В рамките на 
следващите 10 години се разрастнахме, основахме офиси, дневни центрове, домове 
и административни бази в 12 държави. Всеки един от нашите офиси е уникален със 
своите стратегически и оперативни методи. За да научите повече за историята и 
работата на А21, можете да изгледате късометражната продукция “Missing Persons”, 
посветена на десетата годишнина на организацията: A21.org/10 За пълен списък с 
офисите на А21, посетете A21.org/where-we-work.

А21 ПРЕГЛЕД

КАКВА Е НАШАТА ВИЗИЯ?
Ние вярваме в свят без робство. В продължение на повече от 10 години запретваме 
ръкави и превръщаме плановете в действие. Защо? Защото само за миг едно число 
може да се превърне в име, една трагедия - в победа и една мисъл - в действие. Свобода 
е нашата цел за всяко едно човешко същество на Земята. 
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СЕСИЯ 1: ОТ МИНАЛО ДО НАСТОЯЩЕ

ЦЕЛ: 
• Разглеждане на правата на човека и въздействието на робството върху 

всяко едно право. 
• Дефиниция на робство и описание основните форми на трафик на хора. 
• Разбиране как жертвите на трафик на хора биват използвани като стоки. 

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ: 
• Как робството е нарушило правата на човека?
• Как изглежда съвременното робство?
• По какъв начин жертвата на трафик на хора е третирана като стока?

СЕСИЯ 2 - ОТ ДОСТИГАНЕ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ЦЕЛ: 
• Разглеждане на оперативната стратегия на А21: Достигане, Спасяване и 

Възстановяване. 
• Идентифициране на факторите, които карат хората да бъдат или да 

стават уязвими на трафик.
• Разбиране на методите, които трафикантите използват, за да набират 

своите жертви. 

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ: 
• Какви са актуалните стратегии за Достигане, Спасяване и 

Възстановяване на жертви?
• Кое прави хората уязвими на трафик?
• Кои са най-често срещаните начини, по които трафиканти привличат и 

мамят своите жертви?

ПРЕГЛЕД НА
СЪДЪРЖАНИЕТО
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ЦЕЛ: 
• Разпознаване на индикаторите за трафик на хора, които се срещат в ежедневието. 
• Научаване как да се подава сигнал за трафик на хора. 
• Повишаване на информираността по темата сред общността. 

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ: 
• Кои са начините, по които жертвите на трафик на хора могат да бъдат 

идентифицирани?
• Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се докладва ситуация на трафик?
• Каква е ролята на борците за свобода в премахването на съвременното робство?

СЕСИЯ 3: ОТ ЗНАНИЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕ
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СЕСИЯ 1 
ОТ МИНАЛО ДО НАСТОЯЩЕ

ПОДГОТОВКА Отдолу ще откриете материалите, които ще ви трябват за 
тази сесия:
• Видео ПРОГРАМА “Превенция на трафика на хора” №1
• Can You See Me? (CYSM) Видео
• СЕСИЯ 1 РЪКОВОДСТВО НА БОРЦИТЕ ЗА СВОБОДА.
• Игра с правата на човека (Дейнсот 1)
• Тематично разпределение (Дейност 2)
• Социални мрежи (Ресурс 1)

ПРЕДСТАВЯНЕ Започнете, като пуснете Видео №1 “Програма за превенция 
на трафика на хора”, като след това представите и видеото 
“Can You See Me?”

ИНТЕРАКЦИЯ
КАЖЕТЕ: През 1948 г. ООН издава Всеобща декларация за правата на 

човека. В нея се регламентира, че редица човешки права, а в 
това число и правото на живот и свобода, важат за всяко едно 
човешко същество от всяка една нация. Декларацията се 
състои от 30 члена, но днес ще ви споделя само два: 

• Член 3 твърди, че “Никой не трябва да бъде държан в 
робство или крепостничество: робство и търговия с роби 
са забранени във всичките им форми.”

• Член 5 твърди, че “Никой не трябва да бъде подлаган на 
изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително 
третиране или наказание”

Но робството все още съществува и днес. Нарушавало е 
човешки права през дългогодишната история и макар и 
днес то да изглежда различно, все още продължава да е 
робство. Когато животът, свободата или благосъстоянието 
на един човек е под властта на друг, говорим за чиста форма 
на робство. Човешки права биват нарушавани всеки ден 
открито и явно под формата на трафик на хора. 

НАПРАВЕТЕ: Изиграйте играта с правата на човека (Дейност 1), за да 
идентифицирате някои човешки права и емоции, които би 
изпитал някой, ако именно тези права му биват отнети  
или нарушени. 
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КАЖЕТЕ: Трафикът на хора е незаконната търговия с човешки същества. 
Това означава набиране, контрол и експлоатиране на хора за 
техните тела и труд. Посредством насилие, измами и заплахи, 
хора биват купувани и продавани против своята воля точно сега, в 
този момент, в 21 век. В световен мащаб има много и разнообразни 
видове трафик на хора, но в България най-често срещаните форми 
са трафик с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, 
продажба на новородени, трафик на хора с цел събиране на органи 
и насилствена просия. Отделете време, за да ги разгледате.

ИНТЕРАКЦИЯ

НАПРАВЕТЕ: Попълнете тематичното разпределение (Дейност 2), за да сравните 
и съпоставите характеристиките и атрибутите на концепциите за 
правата на човека, трафика на хора и борците за свобода.

ВДЪХНОВЕТЕ Разгледайте Наръчник на бореца за свобода от Сесия 1 и 
определете как ще разпространите информация за трафика 
на хора днес.
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СЕСИЯ 2
ОТ ДОСТИГАНЕ ДО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ПОДГОТОВКА Отдолу ще откриете материалите, които ще ви трябват за 
тази сесия:
• Видео №2 
• Can You See Me? (CYSM) Видео
• Сесия 2 Наръчник на бореца за свобода
• ефект на камъчето (Дейност 3)
• Разкрийте фактите (Дейност 4)
• 21 начина за помощ (Ресурс 2)

ПРЕДСТАВЯНЕ Започне с Видео №2, а директно след него пуснете Can You 
See Me? видеото

ИНТЕРАКЦИЯ
КАЖЕТЕ: А21 се бори с трафика на хора посредством многопластова 

оперативна стратегия: ДОСТИГАНЕ, СПАСЯВАНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. Стратегията на ДОСТИГАНЕ, отправена 
към уязвимите хора, повишава информираността и 
прекратява липсата на яснота по отношение на това какво 
представлява трафика на хора. Стратегията на СПАСЯВАНЕ 
включва съвместната работа между А21 и органите на 
реда за провеждането на полицейски акции, мисии, 
идентифициране на жертви на трафик през Националната 
телефонна линия за борба с трафика на хора, асистиране 
при дела срещу трафиканти, представяне на жертви в съда 
и колабориране с други НПО и държавни институции. 
Стратегията на ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ осигурява необходимата 
подкрепа, за да екипира оцелелите жертви на трафик с 
уменията отново за започнат един независим живот на 
свобода. Във вашия Наръчник на бореца за свобода ще 
можете да прочетете за някои от основните програми, 
поместени във всяка една от трите стратегии. 

НАПРАВЕТЕ: Използвайте ефекта на камъчето за ДОСТИГАНЕ, 
СПАСЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (Дейност 3), за да 
дефинирате действия, които борците за свобода могат да 
предприемат в рамките на всяка една от трите стратегии. 
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КАЖЕТЕ: Всеки един човек може да попадне в схема на трафик, но 
има има някои хора, които са по-уязвими от други, поради 
различни фактори. Хората, които стават жертви са често 
онези, които търсят работа или нова форма на обучение 
в чужбина. Хора често стават жертви и след като са били 
заблудени да повярват, че са открили любов или приятелство. 
Това е по-познато като модела “Loverboy”, където трафикант 
влиза в ролята на романтична половинка. Някои от 
жертвите пък идват от изключително бедни региони и биват 
принудени да мигрират в търсене на работа или поради 
военен конфликт. Хора в уязвимо състояние желаят да 
променят обстоятелствата си. Те преследват възможност, 
която според тях ще промени живота им или ще подпомогне 
семействата им. Трафикантите виждат това желание и се 
възползват от надеждата на човек за по-добро бъдеще.

ИНТЕРАКЦИЯ

НАПРАВЕТЕ: Разделете се по двойки или в групи и проучете местен случай 
за трафик на хора с цел разкриване на фактите (Дейност 4).

ВДЪХНОВЕТЕ Разгледайте Сесия 2 от Наръчника на аболициониста 
и определете какви действия ще предприемете, за да 
помогнете днес в борбата с трафика на хора.
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СЕСИЯ 3
 ОТ ЗНАНИЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕ

ПОДГОТОВКА Отдолу ще откриете материалите, които ще ви трябват за 
тази сесия:
• А21 Видео “Превенция на трафика на хора” №3
• А21 Видео “Превенция на трафика на хора” №4
• Видео “Можеш ли да ме видиш?” (МЛДМВ) 
• Видео “Доброволци”
• Сесия 3 Наръчник на бореца за свобода
• Токшоу на живо (Дейност 5)
• Предприеми действие (Дейност 6)
• Покана - флаер на доброволците (Ресурс 3)

ПРЕДСТАВЯНЕ Започнете, като пуснете видео “Превенция на трафика на 
хора” №3, след което продължете с “Can You See Me?” видео 
по ваш избор.

ИНТЕРАКЦИЯ
КАЖЕТЕ: Как ще премахнем робството навсякъде, завинаги? Вие. 

Вашите приятели. Вашата общност. С колкото повече 
познания разполагаме за трафика на хора, колкото 
по-добре се научим да разпознаваме признаците и 
показателите, които трябва да търсим и проактивно 
съобщаваме подозренията си, толкова по-вероятно е да бъдат 
идентифицирани жертвите на трафика на хора. Сърцето 
на A21 е за единия. Едната жена, единият мъж, едното дете, 
хванати в капан и експлоатирани, неспособни да видят друг 
край на своята история. Ние виждаме единия, ние се борим 
за единия, и ние жертваме, за да възстановим единия.

НАПРАВЕТЕ: Помолете участниците да прегледат признаците за трафик 
на хора и информацията за горещата линия, които могат да 
намерят в техния Наръчник на аболициониста. Поканете 
всеки участник да извади телефона си и да добави горещата 
линия за трафик на хора към своите контакти. Насърчете 
ги да докладват, ако някога подозират, че се случва трафик 
на хора. Изиграйте ток шоуто на живо (Дейност 5), за да 
научите повече за това как трафика на хора може да се 
забележи и докладва в ежедневни ситуации.



КАЖЕТЕ: Аболиционистите (борците за свобода) са хора, които 
предприемат действия за прекратяване на робството. Както 
аболиционисти, нашата мисия е да премахнеm робството 
навсякъде и завинаги. Ние сме сред пионерите, които 
съществуват от хиляди години и ще продължат да заемат 
място в историята, вярвайки че ще видим края на робството 
по време на нашия живот. За да постигнем тази дръзка цел, 
нека да разгледаме някои практически следващи стъпки, 
които можем да предприемем като аболиционисти.

ИНТЕРАКЦИЯ

НАПРАВЕТЕ: Разделете участниците в групи, за да обмислите начини за 
предприемане на действия (Дейност 6) за информиране 
на общността за трафика на хора. После, пуснете видео 
“Доброволци” Раздайте флаери-покани за доброволци на 
всеки човек от групата, с покана да се присъединят към 
доброволческия екип. Ако те вече са регистрирани като 
доброволци, поканете ги да дадат тази листовка на някой, 
който никога не е чувал за трафик на хора преди.

ВДЪХНОВЕТЕ Прегледайте Сесия 3 от Наръчника на аболициониста 
(Приложение) и запишете идеите, които са споменати днес 
за разпространение на осведомеността във вашата общност.
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НАРЪЧНИК НА
БОРЕЦА ЗА

СВОБОДА
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СЕСИЯ 1 
ОТ МИНАЛО ДО НАСТОЯЩЕ

ЦЕЛ
• Помислете за правата на човека и въздействието на робството върху правата на 

човека.
• Определете робството и идентифицирайте общите форми на трафик на хора
• Открийте как жертвите на трафика на хора се използват като стоки.

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
• Как робството нарушава правата на човека?
• Как изглежда съвременното робство?
• Как жертвата на трафик на хора е като стока?

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
“Човешките права са права, присъщи на всички човешки същества, независимо 
от раса, пол, националност, етническа принадлежност, език, религия или друг 
статут. Правата на човека включват правото на живот и свобода, свобода от робство 
и изтезания, свобода на мнение и себеизразяване, право на работа и образование и 
много други. Всеки има право на тези права, без дискриминация.”

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАФИК НА ХОРА
Трафикът на хора е незаконната търговия с човешки същества, главно за целите 
на принудителен труд и сексуална експлоатация.
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СТАТИСТИКА ЗА БЪЛГАРИЯ
• България е малка държава, но това не пречи трафикът на хора да представлява 

огромен проблем у нас. 
• За последните няколко години, България заема челните позиции в ЕС по брой 

жертви на трафик на хора на глава от населението. 
• Най-често срещания вид трафик на хора у нас е трафик с цел сексуална 

експлоатация. 

ГЛОБАЛНА СТАТИСТИКА ЗА ТРАФИКА НА ХОРА
• Смята се, че между 20,9 милиона и 40,3 милиона души са държани в робство днес.
• Над 70% от жертвите на трафик на хора са жени и момичета.
• Приблизително 2 от всеки 7 жертви на трафик са непълнолетни.
• Трафикът на хора генерира приблизително 150.2 милиарда долара годишно.
• Трафикантите са изправени пред само 1% вероятност да бъдат наказателно 

преследвани.
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ОСНОВНИ ФОРМИ НА ТРАФИК НА ХОРА ПО СВЕТА

Когато човек е принуден да работи в плен за малко или никакво 
заплащане. Принудителният труд е добре документиран в 
миннодобивните индустрии - индустрии, в които деца отстраняват 
невъзобновяеми суровини от земята като петрол и минерали.

ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД:

Насилване, измама или принуждаване на лице да извърши сексуален 
акт с търговска цел. Секс трафикът може да включва форми на 
сексуална експлоатация в секс туризъм, порнография и стриптийз 
клубове.

СЕКС ТРАФИК:

Купуването и продаването на новородени бебета. В този вид трафик 
най-често взимат участие родилки, които живеят в крайна бедност и 
мизерия. В повечето случаи бебето бива продавано от една държава в 
друга срещу конкретна сума или услуга.

ТРАФИК НА НОВОРОДЕНИ:

Трафикирането на човек от един град в друг (или от една 
държава в друга), като той бива принуден да проси пари по 
улиците и да предоставя спечеленото на своя трафикант. Много 
често трафикантите набелязват потенциална жертва, която е в 
неравностойно положение и живее в крайна бедност - инвалид, 
социално слаб и тн.

ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ НАСИЛСТВЕНА ПРОСИЯ:

Отвличането на хора с цел отнемане на техни органи. Веднъж взети 
от жертвата, органите биват продадени в страната или в чужбина. 
По-рядко и трудно се разкриват случаите на този вид трафик на хора, 
тъй като в повечето случаи трафикантите набелязват бездомни хора, 
младежи без родители и като цяло хора, за които знаят, че няма да 
бъдат потърсени. 

ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ОРГАНИ:
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ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ
Разкажете за трафика на хора в социалните медии, като изтеглите пакета за 
информираност в социални медийни и използвате изображенията и съдържанието, 
които сме предоставили. Не забравяйте да включите и хаштаговете: #ATEAMS #A21
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ЦЕЛ
• Разглеждане на оперативната стратегия на А21: Достигане, 

Спасяване и Възстановяване. 
• Идентифициране на факторите, които карат хората да бъдат или да 

стават уязвими на трафик.
• Разбиране на методите, които трафикантите използват, за да 

набират своите жертви. 

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
• Какви са актуалните стратегии за Достигане, Спасяване и Възстановяване 

на жертви?
• Какво прави някой уязвим да стане жертва на трафик на хора?
• Кои са най-често срещаните начини, по които трафиканти привличат и 

мамят своите жертви?

A21 ОПЕРАТИВНИ СТРАТЕГИИ
Стратегията на А21, която достига до уязвимите, 
повишава осведомеността и разстройва търсенето на 
трафик на хора.

ДОСТИГАНЕ
Превенция: Ресурси, кампании, програми в общността и инициативи за социални 

предприятия, които предоставят информация и инструменти на тези, 
които са уязвими да бъдат трафикирани, така че те да не станат жертва 
на първо място.

Осведом
есност:

Информиране и влияние върху обществото чрез разрушаване 
на стереотипите и фалшивите представи за трафика на хора и 
овластяването на хора да бъдат част от решението. Някои от основните 
събития и кампании, които A21 разработва, за разпространяване на 
осведомеността и увеличаване на идентифицирането на жертвите, 
включват Поход за Свобода, “Can You See Me?” и “It’s A Penalty”.

Образо
вание:

Необходимо е младите хора да бъдат информирани и подготвени да 
се борят с трафика на хора. A21 подготвя учители със стандартизирана 
учебна програма, която предоставя знания и разбиране за 
историческото и съвременното робство и се стреми да активизира 
премахването на робството в 21-ви век.

СЕСИЯ 2 ОТ ДОСТИГАНЕ ДО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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Стратегията на А21 цели да работи в тясно сътрудничество с органите на реда, да 
подпомага полицейските операции, да идентифицира жертви чрез горещите телефонни 
линии, да съдейства при наказателното преследване на трафиканти, да представлява 
оцелелите в съдебните процеси и да сътрудничи с правителства и други НПО.

СПАСЯВАНЕ

Горещи 
линии:

Телефонна линия, достъпна денонощно 7 дни в седмицата за жертви на 
трафик, за широката общественост и за професионалисти от различни 
сфери, и осигуряваща механизъм за докладване за подозрения за 
трафик на хора. До момента А21 има горещи линии в Гърция, България 
и Южна Африка.

Обучение за 
идентифи
кация:

Предоставяне на обучение за идентифициране на жертви на 
организации и лица, които в резултат на професията си има вероятност 
да срещнат потенциални жертви на трафик на хора.

Център за 
застъпниче
ство за деца:

безопасна и подходяща за децата среда, в която детето може да 
говори с обучен съдебен интервюиращ за травмата, преживяна от 
дете, и да получи подкрепа чрез съвместни усилия с основната цел да 
подпомогне наказателното преследване.
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Стратегията на А21, която осигурява необходимата подкрепа за насърчаване на 
оцелелите да преследват мечтите си и да живеят самостоятелно.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Следващи 
грижи:

A21 превежда оцелелите от криза до стабилност. Работим лице в 
лице с всеки нуждаещ се, като им предоставяме достъп до жилище, 
медицинско лечение, консултиране, образование, работа и 
репатриране според техните индивидуални нужди.

Freedom 
центрове:

Един цялостен модел на подкрепа, проектиран да даде възможност на 
оцелелите от трафика на хора да живеят независим живот, да се събират 
заедно с други оцелели в местна общност, и да получават подкрепата и 
грижите, необходими за възстановяването им от травмата.

SAFE 
Репатриране:

Нашата програма SAFE  репатрира оцелелите обратно в дома им. 
Това е световна инициатива - от Съединените щати до Украйна, от 
Южна Африка до Тайланд. Също така предоставяме възможности 
за оцелелите за образование, обучение за работа и социално 
предприемачество.

КАК СЕ СЛУЧВА ТРАФИКА НА ХОРА
Има много фактори, които подхранват трафика на хора. По-долу са само няколко.

• Бедността и желанието за по-добър живот са водещи причини.
• Трафикът на хора е бизнес модел, отговарящ на голямото търсене, в който 

човешките същества се третират като стоки.
• Човешките същества могат да се продават отново и отново, без да изискват големи 

режийни разходи.
• Трафикът на хора е престъпна индустрия с нисък риск и с висока печалба.
• Групите и мрежите за организирана престъпност са сред онези, които участват 

в незаконната търговия с хора, често водени от алчност и необезпокоявани от 
корумпирани органи на реда.

• Културните норми могат да бъдат използвани за оправдаване на трафика на хора и 
престъпната дейност.

• Бедните и бездомните деца са сред най-уязвимите, тъй като обикновено са 
непълнолетни и се нуждаят от пари, храна, подслон и помощ.

• Насилието, заплахите и злоупотребите се използват като емоционален и физически 
капан за жертвите, като разбиват волята им и ги принуждават да се подчиняват.



МЕТОДИ, КОИТО ТРАФИКАНТИТЕ ИЗПОЛЗВАТ 
ЗА НАБИРАНЕ НА ЖЕРТВИ
В една ситуация на трафик на хора може да се използва повече от един метод. 
Истината е, че жертвата може да бъде всеки, навсякъде, по всяко време.

Насила: Жертвите понякога са отвлечени и насилени в съвременно робство.В 
отчаяни ситуации родители продават децата си, за да могат да 
се издържат себе си и другите си деца. В други случаи родители 
продават децата си, за да могат да си купят наркотици.

Измама: Трафикантите често набират жертви чрез фалшиви обяви за 
работа, които обещават законни работни места. Фалшивите брачни 
обещания и контрабандата на хора също са общи начини, чрез които 
трафикантите на хора се възползват от уязвимите.

Принуда: Често трафикантите примамват жертвите, като привидно запълват 
емоционална или физическа нужда или желание. Трафикантите 
примамват жертвите с обещания да се грижат за тях, когато 
всъщност планът е да ги използват. Жените жертви често са често 
биват въвлечени в трафик чрез мъже, които се представят за тяхна 
грижовна романтична половинка.
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РОЛЯТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА
Трафикантите са изпипани в използването на технологии с цел наемане, 
манипулиране и примамване на невинни хора към опасни ситуации. 

• Основните видове технологии, използвани от трафикантите, са мобилни телефони 
и таблети, социални медии и уеб сайтове, където момичетата са принудени да се 
рекламират онлайн като “ескорти”.

• Чат стаите често се използват за обмен на информация за дестинации за секс 
туризъм, докато социалните медии се използват за набелязване и следене на 
потенциални жертви, както и за предаване, купуване и продаване на порнографски 
записи на секс трафик.

• Трафикантите могат също така да използват биометрични данни, чипове и 
глобални системи за позициониране.

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ
Изберете една от стъпките за действие от “21 начина да помогнете”, и я осъществете днес.

ПРИМЕРИ ЗА ИНДУСТРИИ, В КОИТО 
СЕ СЛУЧВА ТРАФИК НА ХОРА
Селско стопанство, строителство, електроника, риболов, горско стопанство, 
здравеопазване, домакинство, минно дело, производство, транспорт, салони за 
масаж, ескорт услуги, агенции за модели, продажби, санитарни услуги, туризъм, 
корабостроителници, ресторанти, фризьорски салони, панаири и карнавали, гледане 
на възрастни хора и деца, домашно прислужване.
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СЕСИЯ 3
 ОТ ЗНАНИЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕ

ПРИЗНАЦИ НА ТРАФИК НА ХОРА
Трафикът на хора често е скрит на пръв поглед. Запознавайки се с показателите, 
свързани с възможните сценарии за трафик на хора, жертвите могат да бъдат 
идентифицирани.

Списък с различните признаци можете да откриете над страницата. Този списък не е 
изчерпателен и представлява само набор от възможни показатели.

ЦЕЛ
• Научете се да разпознавате признаците за трафик на хора, които могат да се 

забележат в ежедневието.
• Научете как да съобщавате за предполагаеми случаи на трафик на хора.
• Осигурете информираност за трафика на хора сред вашата общност.

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
• Кои са някои от начините, по които жертвите на трафик на хора могат да 

бъдат разпознати?
• Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се докладва за предполагаеми 

случаи на трафик на хора?
• Каква роля играе борецът за свобода при изкореняването на трафика на хора?

ГОРЕЩИ ЛИНИИ 
Списък с всички горещи телефонни линии можете да откриете на другата страница. 
За всички останали държави, ако имате съмнения за трафик, се обърнете към 
местните власти.

ЗАПОЧНЕТЕ ДЕЙСТВИЕ
Регистрирайте се онлайн, за да се присъедините към доброволческия тийм днес!  
A21.org/Action
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възрастен човек: (888) 373-7888
деца: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
08000 121 700

АВСТРАЛИЯ
131 237

900 10 50 90

УКРАЙНА
527

БЪЛГАРИЯ
0800 20 100

(+359 800 20 100 в чужбина)

ГЪРЦИЯ
1109

ЮЖНА АФРИКА
0800 222 777

ТАЙЛАНД
1300

НОРВЕГИЯ
22 33 11 60

ХОЛАНДИЯ
033 44 81 186

ДАНИЯ
+45 70 20 25 50
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ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Те могат да бъдат принуждавани или насилвани от своите трафиканти 
да използват наркотици, или започват да злоупотребят с вещества, за да 
могат да понасят по-леко своето заробване.

ЧУЖДЕНЕЦ, НЕГОВОРЕЩ МЕСТНИЯ ЕЗИК
Те наскоро са пристигнали в страната и не говорят местния език, или 
знаят само думи, свързани със секс или работа.

КОНТРОЛ ОТ ДРУГО ЛИЦЕ
Те са придружени от контролиращо лице и не говорят от свое име, а 
вместо това се отнасят към друг човек.

КОНТРОЛИРАНО ДВИЖЕНИЕ
Те са транспортирани до и от работа, или живеят и работят на едно и 
също място. Те показват признаци, че движенията им са контролирани.

ЛИПСА НА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Те не притежават паспортите, идентификационните или 
юридическите си документи.

ЛИПСА НА ДОХОДИ
Те не са в състояние да запазят доходите си. Те са “задържани за пазене.” 
В много случаи лицето дължи пари, за чието изплащане работи.

ПРИЗНАЦИ НА ЛОШО ЗДРАВОСЛОВНО 
СЪСТОЯНИЕ И НЕДОХРАНВАНЕ
Възможно е да се наблюдават признаци на насилие или признаци на 
отказ от храна, вода, сън и/или медицинска помощ.

ПРИЗНАЦИ НА РОБСТВО



ЛИПСА НА ДОВЕРИЕ
Те могат да бъдат недоверчиви и подозрителни. Вероятно е жертвите 
на трафик да се държат като че ли нямат доверие на никой, който им 
предлага помощ или се опитва да разговаря с тях.

ПРИЗНАЦИ НА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ
Те могат да имат синини, белези и други признаци на физическо 
насилие и изтезания. Жертвите на трафик често биват бити в области, 
които няма да навредят на външния им вид, като например долната 
част на гърба им.

ПРИЗНАЦИ НА ЗАВИСИМОСТ
Те могат да демонстрират обич, привързаност или зависимост към своя 
злоупотребител.

ЛИПСА НА ЛИЧНИ ВЕЩИ
Възможно е те да имат малко или никакви лични вещи.

ИЗМАМЕНИ ОТ ФАЛШИВА ОБЯВА ЗА РАБОТА
Действителната им работа е различна от обявената работа, която са 
приели.

ЧУВСТВАТ СЕ КАТО ХВАНАТИ В КАПАН
Те смятат, че не са в състояние да напуснат сегашната си ситуация.

ПРЕКАЛЕНО СТРАХЛИВИ, ДЕПРЕСИРАНИ И С 
ПОКОРНО ПОВЕДЕНИЕ
Те се страхуват да говорят с външни лица и власти, тъй като са 
внимателно наблюдавани и контролирани от техните трафиканти. Те 
могат да бъдат уплашени, тревожни, депресирани, прекалено покорни 
и е вероятно да избягват контакт с очите.
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ДЕЙНОСТИ
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МАТЕРИАЛИ Карти с изображения на правата на човека (копийте картите 
отпред и отзад и ги разделете), табла

УПЪТВАНЕ
1. Представете на групата картите с изображения на правата на човека върху таблата. 

Дайте на групата няколко минути, за да разгледа картите.
2. Махнете таблата от погледа на групата и извадете една карта. 
3. Поставете таблата обратно пред очите на групата и ги помолете да идентифицират 

картата, която е била махната.
4. Прочетете информацията, написана на гърба на идентифицираната карта, и ги 

попитайте как биха се почувствали, ако това човешко право беше премахнато от 
тяхното ежедневието.

ПРАВА В РАМКИТЕ НА ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи 
и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица.

Право на избор на работа - Член 23, Параграф 1

Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
Право на свобода - Член 3:

Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; 
тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите 
убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява 
информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

Право на мнение и изразяване - Член 19

Всеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно 
ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск.

Право на почивка и свободно време - Член 24

Всеки човек има право на образование. Образованието трябва да бъде 
безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Началното 
образование трябва да бъде задължително. Техническото и професионалното 
образование трябва да бъдат общодостъпни, а висшето образование трябва да 
бъде еднакво достъпно за всички на основата на техните способности.

Право на образование - Член 26, Параграф 1

Никой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество: робството 
и търговията с роби са забранени във всичките им форми.

Право на свобода - Член 4

ДЕЙНОСТ 1 - ИГРА ЗА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА



КАРТИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

(ПРЕДНА СТРАНА)

Право на избор на работа - 
Член 23, Параграф 1

Право на свобода - Член 3

Право на мнение и 
изразяване - Член 19

Право на почивка и свободно 
време - Член 24

Право на образование - Член 
26, Параграф 1

Право на свобода - Член 4
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КАРТИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

(ЗАДНА СТРАНА)

Всеки има право на 
живот, свобода и лична 

сигурност.

Всеки човек има право 
на труд, на свободен 

избор на работа, 
на справедливи и 

благоприятни условия на 
труда, както и на закрила 

срещу безработица.

Всеки човек има 
право на почивка и 

отдих, включително на 
разумно ограничаване 
на работното време и 
на периодичен платен 

отпуск.

Всеки човек има право 
на свобода на убеждение 

и на изразяването му; 
тази свобода включва 

правото безпрепятствено 
да се придържа към своите 
убеждения, както и правото 
да търси, да получава и да 

разпространява информация 
и идеи чрез всички средства 
и без оглед на държавните 

граници.

Никой не трябва да 
бъде държан в робство 
или крепостничество: 

робството и търговията 
с роби са забранени във 

всичките им форми.

Всеки човек има право на 
образование. Образованието 

трябва да бъде безплатно, поне 
що се отнася до началното и 

основното образование. Началното 
образование трябва да бъде 

задължително. Техническото и 
професионалното образование 
трябва да бъдат общодостъпни, 
а висшето образование трябва 
да бъде еднакво достъпно за 

всички на основата на техните 
способности.
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МАТЕРИАЛИ Концептуални карти, плочка, тиксо и маркери

УПЪТВАНЕ 1. Подгответе дейността като окачите три плочки на стената 
една до друга или ги поставите на равна повърхност, като 
например на маса. Тези плочки ще представляват всяко 
заглавие от категориите за сортиране на концепция.

2. Раздайте концептуална карта на всеки участник. (Забележка: 
в зависимост от размера на вашата група, някои хора могат 
да получат една и съща дума на картата си или може да им 
се раздадат няколко карти с различни думи). Помолете ги да 
разгледат думата си.

3. Поканете участниците да се движат из стаята и да намерят 
други участници с карти, чиито думи имат сходни 
характеристики или значения на тяхната дума.

4. След като са формирали групи въз основа на приликите на 
техните карти, помолете ги да измислят име на групата си, 
което най-добре описва категорията, в която се намират 
техните концепцептуални карти. Категориите са: права на 
човека, трафик на хора и борец за свобода. Накарайте ги да 
напишат тази дума на една от плочите и да поставят картите 
си върху или до плочката.

5. Обсъдете общите черти на групираните думи и защо се 
вписват в написаната категория.

Answers
Human 
rights:

• Право на избор на работа  
• Право на мнение и изразяване 
• Право на свобода 

Human 
trafficking:

• Секс трафик
• Принудителен труд
• Нежелана домакинска служба

Abolitionist: • Застъпник
• Част от движение
• борец за свобода

ДЕЙНОСТ 2 
КОНЦЕПТУАЛНО СОРТИРАНЕ
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КОНЦЕПТУАЛНИ КАРТИ
(отпред)

Право на избор на работа

Право на мнение и изразяване 

Право на свобода 

Трафик с цел сексуална есклоатация

Трафик с цел трудова есклоатация

Продажба на бебета

Застъпник

Част от движение

борец за свобода
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КОНЦЕПТУАЛНИ КАРТИ
(отзад)

Член 26, Параграф 1: Всеки човек има право на труд, на 
свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни 
условия на труда, както и на закрила срещу безработица.

Член 19: Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването 
му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към 

своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява 
информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.

Насилване, измама или принуждаване на лице да извърши 
сексуален акт с търговска цел. 

Принуждаване на човек да работи в плен за малко или 
никакво заплащане.

Принудителната продажба на новородено дете директно от 
майката срещу конкретна сума или услуга.

Лице, което публично подкрепя или препоръчва конкретна 
кауза или политика

Член на група от разпръснато организирани хора или 
организации, които се стремят към обща цел, свързана с 

човешкото общество или социалната промяна

Човек, който се бори за каузата на свободата или от името 
на някой, който още не е свободен.
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МАТЕРИАЛИ 3-те кръга на ефекта на камъчето (копирайте всеки набор от 
кръгове за всяка група) и камъните за действие (копирайте, 
разделете, разбъркайте и поставете в купчина за сортиране)

УПЪТВАНЕ 1. Обсъдете понятието “ефект на камъчето”. Този ефект се 
получава когато едно действие води до разпространението 
на други действия, разширявайки неговото въздействие, 
както като хвърлиш камъче във водата и вълничките се 
мултиплицират кръгообразно. 
  a.  По избор: Вземете купа и я напълнете с вода. 

Дръжте няколко малки камъчета в ръката си. 
Демонстрирайте концепцията за ефекта на 
камъчето като метнете едно от тях във водата 
и отбележите как концентричните кръгове се 
умножават от точката на падане. 

2. Дайте на всяка група набор от кръгове от ефекта на камъчето, 
които представляват 3-те основни направления на работа 
на А21. Помолете ги да прочетат и обсъдят темата и 
характеристиките на всяка от тези три оперативни стратегии 
на A21.

3. Поставете на куп камъните за действие, за да може групата 
да ги прочете и обсъди, след което поставете всеки от тях 
в кръга, който най-добре описва областта на оперативна 
стратегия на А21.

4. Накарайте всяка група да обмисли допълнително действие, 
което може да бъде предприето във всяка категория: 
Достигане, Спасяване и Възстановяване. Помолете ги да 
напишат тези действия върху предоставените празни камъни 
и да ги поставят на кръга с подходящото изображение.

ДЕЙНОСТ 3
ЕФЕКТЪТ НА КАМЪЧЕТО
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ДОСТИГАНЕ



 @A21  | 39

СПАСЯВАНЕ
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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ДОСТИГАНЕ

Подкрепете 
обучението за 

трафик на хора, като 
се застъпвате да имате 

такава учебна програма 
във вашата местна 

гимназия.

Подкрепяйте 
каузата и повишете 

информираността като 
купувате A21 стоки.

Бъдете 
домакин или 

участвайте в събитие 
за информираност за 
трафика на хора, като 

Поход за Свобода.

СПАСЯВАНЕ

Представлявайте 
оцелял по време на 

съдебно дело, за да бъдат 
трафикантите глобени и 

осъдени на затвор.

Докладвайте 
за подозрения за 

трафик на хора на 
органите на реда или 

като се обадите на 
горещата линия.

Посетете A21.org/
CanYouSeeMe, за да 

изгледате информационните 
видеа и да научите повече за 

признаците на трафик на 
хора. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Осигурете 
възможност за работа 
на оцелелите жертви 

на трафик.

Спонсорирайте 
оцелял от трафик 
на хора да учи в 

университет чрез 
стипендиантска 

програма.

Подарете 
картички с 

послания в някой от 
дневните центрове за 

работа с жертви на 
трафик към А21. 

КАМЪНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
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МАТЕРИАЛИ Формуляр на изследователя; По избор: Намерете предварително 
местни статии за случаи на трафик на хора, Кратки разкази

УПЪТВАНЕ 1. Разделете участниците по двойки или в малки групи и ги 
помолете да проучат случай на трафик на хора от вашия 
регион.

2. Използвайте Формуляра на изследователя, за да установите 
колко от ключовите детайли на случая могат да бъдат 
разкрити.

3. Поканете член на всяка група да си смени мястото с член на 
друга група и ги поканете да представят своя случай пред 
новата група.

По избор: Ако не е възможно групите да проучат местен случай 
на трафик по време на сесията, намерете предварително 
местни статии и ги разпечатайте за групите или използвайте 
предоставените кратки разкази.

ДЕЙНОСТ 4
РАЗКРИЙТЕ ФАКТИТЕ
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ФОРМУЛЯР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ
Име на оцелелия:   ___________________________________________________

Възраст на оцелелия: ___________________________________________________

Местоположение:  ___________________________________________________

Форма на трафик:  ___________________________________________________

Метод/средства за ___________________________________________________
набиране на персонал:  
    ___________________________________________________

Дали жертвата е  ___________________________________________________
избягала?

Ако да, как?   ___________________________________________________

    ___________________________________________________

    ___________________________________________________

Ако не, опишете   ___________________________________________________
настоящата ситуация  
на трафик:   ___________________________________________________

    ___________________________________________________

Размишлявайте върху ___________________________________________________
това какви чувства сте 
изпитали като сте ___________________________________________________
научили за този случай:
    ___________________________________________________
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИСТОРИИ

Ела е американско момиче, което в продължение на години е било в 
системата на приемните семейства. Била е местена от семейство на 
семейството. От дом на дом. Животът й винаги се променял. Когато 
навършила 18 г., тя била твърде голяма, за да остане в системата. Чувствала 
се е наранена и сама, без да има къде да отиде и към кого да се обърне. Един 
ден една жена се обърнала към нея, питайки я дали има нужда от храна 
или помощ. Ела си помислила, че тази жена наистина я е грижа за нея. 
Жената казала, че приятелят й е добър човек и може да се погрижи за нея, 
и Ела избрала да й се довери. Докато всичко изглеждало добре в началото, 
приятелят изведнъж казал на Ела, че му дължи пари за всичко, което й е 
осигурил. Той започнал да я трафикира, принуждавайки я да се мести от 
град в град, продавайки се за секс. Повтарял й е, че е безполезна и че никой 
не го е грижа за нея. Но един ден Ела се срещнала с човек, за когото смятала, 
че плаща за услуга. Оказало се, че е служител на полицията, който й е 
предложил да й помогне. Въпреки риска тя му се доверила и му разказала 
историята си. Полицаят й помогнал и я е извел в безопасност, а трафикантът 
й бил арестуван и тя успяла да получи помощ, за да започне да гради живота 
си на чисто.

ТРАФИК С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ставрос е мъж на 65 години от Атина, Гърция. На младини е претърпял 
инцидент с мотоциклет и остава в инвалидна количка. Години наред той 
се опитвал да се справя с живота, но това било твърде трудно за вече по-
възрастен и сам човек. Той успявал да преживява само от своята социална 
пенсия, тъй като не съумявал да намери никаква работа. Един ден докато 
чакал реда си за преглед в поликлиниката, до него се приближил добре 
облечен мъж на средна възраст и се заговорили за това колко е тежък живота 
на хората с увеждания. Не след дълго, непознатия мъж предложил на Ставрос 
работа в неговата фабрика в Германия. Обещал му, че ще му поеме транспорт 
и настаняване и ще му осигури работа, която ще е достатъчно лека, че да 
може човек в количка да я изпълнява. Също така му разказал, че в Германия 
хората с увреждания получавали добри помощи от държавата. Ставрос 
се обнадеждил и се съгласил на мига. След няколко дни той се качил на 
автобуса и заминал. Когато пристигнал обаче, го очаквала ужасяваща съдба. 
Непознатият мъж се оказал трафикант и принудил Ставрос да започне да 
проси пари, които той събирал в края на деня. Ставрос не знаел английски, 
нито немски език и не могъл да се обърне към никого за помощ. По този 
начин, той станал жертва на трафик на хора с цел насилствена просия. 

НАСИЛСТВЕНА ПРОСИЯ
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Докато пътувал из Украйна, на Антон му се предложила възможност да 
работи в чужбина. Развълнуван от тази нова възможност, той приел. Но 
Антон бил излъган. Когато пристигнал, нищо не изглеждало така, както му 
било представено. Идентификационните му документи били изгорени и 
той бил пребит от трафикантите му. Накарали го да работи в една фабрика, 
във ферма и в домакинство за малко или никакво заплащане - той бил 
поробен и малтретиран в продължение на три години. След многократни 
опити Антон накрая успял да избяга. Днес робството вече не е неговата 
ежедневна реалност.

ТРАФИК С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Докато обикаляла из нощните заведения на Берлин със своите приятелки, 
Амбър попаднала в ситуация, която променила живота ѝ завинаги. След 
като решили да се отбият в един от най-новите и нашумели клубове в 
града, Амбър се отдала на танци и забавления и се запознала с кого ли не. 
Позволила на няколко момчета да я черпят по едно питие, но за съжаление 
една от напитките са оказала фатална. Рязко ѝ прилошало и на път към 
тоалетната припаднала. Събудила се няколко часа по-късно насред сцена 
от филм на ужасите. Установила, че лежи във вана, пълна с лед в някакъв 
долнопробен хотел. Опитала се да се изправи, но усетила разкъсваща болка 
в тялото си. След бърз поглед, установила, че се е сдобила с огромен зашит 
разрез на мястото на своя десен бъбрек. В този момент Амбър осъзнала, че 
някой я е упоил и е откраднал нейния орган. Така Амбър станала жертва на 
трафик на хора с цел събиране на органи.

ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЪБИРАНЕ НА ОРГАНИ

Катрин е млада жена на 35 години и цял живот е живяла в едно малко 
и бедно село в България. Тя имала 3 деца, но един ден установила, че 
е бременна за четвърти път. Домът, в който тя и децата ѝ живеели, се 
разпадал, керемидите по покрива били потрошени, таванът имал теч, 
дограмата на прозорците била изгнила и Катрин била принудена да спи 
в едно легло с трите си деца. Един ден при нея дошъл нейния чичо от 
съседното село и след като разбрал, че тя отново очаква бебе, предложил 
да го продаде в Гърция. Той успял да я убеди, че лесно ще намери купувач, 
който ще ѝ заплати за това тя да отиде в гръцка болница и да роди бебето 
там. Катрин се съгласила бързо, тъй като била в отчаяна нужда от пари и 
подкрепа. Само след няколко дни чичото довел един грък, който предложил 
да купи нова къща за Катрин и нейните деца, ако тя му предостави 
новороденото бебе. След няколко месеца Катрин заминала в Солун, 
родила в хубава болница и гъркът подписал необходимите документи, 
припознавайки бебето за негово. След това взел детето и изчезнал. 
Катрин била измамена и излъгана. Останала без обещания дом и с отнето 
новородено, чиято съдба останала неизвестна. Решила да подаде сигнал в 
полицията в България, без да осъзнава, че тя е част от престъплението. 

ПРОДАЖБА НА НОВОРОДЕНИ
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МАТЕРИАЛИ Два стола, малка масичка с чаши за кафе (създайте атмосфера на 
тв предаване)

УПЪТВАНЕ 1. Изберете двама души, които да играят ток шоу на живо, като 
използвате сценария по-долу. 

2. Поканете останалите участници да слушат шоуто и да си  
водят записки.

3. Задайте на аудиторията дадените дискусионни въпроси.

СЦЕНАРИЙ
Водещ: Добър ден на всички. Днес имаме удоволствието да се срещнем с Оливър. 

Той е оцелял от трафика на хора и е тук, за да сподели историята си с нас. 
Оливър, би ли ни разказал историята си и как си се озовал в това положение?

Оливър: Ами, първо искам да кажа каква голяма чест е за мен да говоря с всички 
вас. Макар че понякога е трудно да се говори за това, аз имам късмета да 
съм жив днес и да съм свободен да бъда тук с всички вас, за да ви разкажа 
историята си.

Има нужда хората да чуят историята ти, за да разберат как някой може да 
бъде уязвим и да стане жертва на трафик на хора.

Моята история започна когато бях на 21 години. Бях женен от скоро и 
първото ми дете беше на път. С нарастването на семейството ми трябваше 
да печеля достатъчно пари, за да успявам да го издържам. Кандидатствах 
за работа в завод, който беше рекламиран на местно панаирно изложение 
за работа. Заводът произвеждаше пластмасови контейнери за различни 
фирми. Работата беше трудоемка и изглеждаше, че предлага много 
възможности, включително и възможността да се преместя на Запад. 
Разбирате ли, в моята страна е почти невъзможно да си намеря работа.

С разрастващо се семейство, съм сигурен, че си усетил необходимостта 
да ги издържаш. И така, докато беше в процеса на интервюиране, 
подозирише ли, че тази работа може да се окаже измама?

ДЕЙНОСТ 5 
ТОК ШОУ НА ЖИВО

Водещ:

Оливър:

Водещ:
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СЦЕНАРИЙ
Не и по онова време, но гледайки назад, си давам сметка, че имаше много 
червени лампички. Независимо от това, започнах работата и ми беше 
дадена нощната смяна без други възможности. Започвах да работя в 17ч. и 
понякога не свършвах до 00ч. на следващия ден. Работата ми беше седем 
дни в седмицата и бях физически изтощен през цялото време.

Мога само да си представя колко скапан си бил. Това е доста извън 
нормалните часове, в които някой би трябвало да работи.

Мислех, че ще си заслужава. Толкова много исках толкова  да помогна на 
семейството ми да оцелее. Бях напълно решен, че да се откажа не е опция, 
независимо от дългите работни часове. Трябваше да ни плащат на всеки 
две седмици, но не получих първата си заплата до след третата седмица, а 
сумата, която ми връчиха, беше надницата само за три дни.

Чакай малко... работил си двайсет и един дни, а са ти платили само за 
три? Какво направи когато разбра какво се е случило?

Повдигнах въпроса пред ръководството. Те ми обясниха, че веднага ще 
се погрижат за това. На следващата седмица ме поканиха в офиса да се 
срещна с шефа. Той каза, че има многобройни такси, които трябвало да 
бъдат платени, за да се управлява фабриката, и тази сума е била извадена 
от заплатата на всички.

И в този момент реши ли да напуснеш?

Опитах се, но бях в капан.

Какво имаш предвид в капан?

Когато подписах договора с фабриката, едно от нещата, които подписах 
гласеше, че “приемам всички фирмени политики, включително и да 
инвестирам в компанията чрез моите услуги”. Ако нарушах договора, 
трябваше да им изплатя едногодишна заплата и всичките ми такси за 
преместване. Когато се преместих, компанията ми поиска да им предам 
всичките си документи за самоличност, включително паспорта ми. 
Чувствах, че нямам избор. Хората трябва да разберат, че трафикът на 
хора не се случва по погрешка. Той е добре обмислен план, организирано 
престъпление.

Оливър:

Водещ:

Оливър:

Водещ:

Оливър:

Водещ:

Оливър:

Водещ:

Оливър:
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СЦЕНАРИЙ
Водещ: Как избяга от този кошмар? Какви стъпки предприе, за да се освободиш от 

всичко това?

Оливър: Спомних си, че чух за трафика на хора на панаира за работа, на който 
присъствах. Имаше група, която предупреждаваше хората за фалшиви 
обяви за работа и ми дадоха брошура с номера на гореща телефонна линия. 
По онова време не мислех много за това, тъй като не смятах, че някога 
ще се окажа в ситуация на трафик. Но реших да се обадя на номера и да 
споделя това, което преживявах. Страхувах се да го направя, защото знаех, 
че е опасно да се обаждам, но знаех, че това е единствената ми възможност 
за бягство.

Когато тази информация беше разкрита, какво се случи с фабриката?

Имаше разследване и собственикът на фабриката беше осъден. По време 
на съдебното дело успях да обясня как бях измамен при подписването на 
договора си и ми възстановиха сума пари, които успях да върна вкъщи, за 
да помогна на семейството си.

Знаете ли, никога не съм осъзнавал как принудителен труд може да се 
случва по целия свят по толкова много различни начини - някои по-фини 
от други. Тази компания е измама, но хората дори не биха си помислили, 
че на такова място се случват подобни проблеми.

Чувам постоянно от хора, че никога не биха си помислили, че това може да 
се случи, което още повече ме мотивира да запозная моята общност и света 
с трафика на хора и насилствения труд в частност. Аз станах жертва заради 
на нуждата ми да издържам семейството си. Благодарен съм, че имам 
възможност да съм с вас днес: от жертва до оцелял!

Благодаря ти много за това, което сподели с нас и за присъствието ти в 
днешното шоу. Бих искал да напомня на зрителската ни аудитория да 
остане нащрек за това как трафикантите на хора използват уязвимостта 
на жертвите си и как тази уязвимост кара жертвите да бъдат податливи 
на трафик, което в крайна сметка може да доведе до ситуация на 
принудителен труд.

Водещ:

Оливър:

Водещ:

Оливър:

Водещ:
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Въпрос 1:  Защо е важно да има група на панаира за работа, която да повишава 
осведомеността относно фалшивите предложения за работа и трафика 
на хора?

Примерен 
отговор:

В тази история Оливър е успял да се идентифицира като жертва на 
трафик на хора и да се обади на горещата телефонна линия за помощ, 
което в крайна сметка е довело до освобождаването му от ситуацията 
на експлоатация, в която се е намирал. Ако никога не беше чувал за 
трафика на хора и за горещата телефонна линия, може би нямаше да 
успее да избяга. Осведомеността е първата стъпка към решението.

Въпрос 2: Как разпространението на информираност сред широката публика 
оказва влияние върху жертвите на трафик на хора?

ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ

Примерен 
отговор:

В ежедневни ситуации широката публика може да влезе в контакт с 
жертва на трафик на хора. Осъзнаването на признаците на трафик на хора 
и възможните показатели за жертва на трафик, са от съществено значение. 
Всички ние имаме възможността и отговорността да докладваме за всички 
подозрения, които забелязваме в собствената ни общност.

Въпрос 3: Каква информация е необходима, за да докладва на горещата 
телефонна линия за трафик на хора?

Примерен 
отговор:

Не е нужно да сте напълно сигурни, че сте станали свидетели на 
трафик на хора, за да се обадите. Ако имате подозрение, обадете се на 
горещата линия и операторите ще ви задават въпроси за това, което сте 
видели и преживели. Вслушвайте се във вътрешното си усещане. Всяко 
докладване е от значение и споделената информация може да бъде 
изпозвана в съдебно дело след време.
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МАТЕРИАЛИ Голям лист хартия, маркери и копие от PDF документа “21 
начина да помогнете” за всяка група.

УПЪТВАНЕ 1. Разделете на групи и раздайте копие от PDF документа 
“21 начина да се включите” на всяка група. Поканете ги 
да прегледат различните начини за участие и да обсъдят 
допълнителни идеи, които имат, за осведомяване на 
общността. Забележка: Ако са завършили “поканата за 
действие” в сесия 2, накарайте ги да споделят коя стъпка са 
избрали да предприемат в своята група.

2. Раздайте голям лист хартия на всяка група, която има 
диаграмата “Предприемете действие” на нея. В центъра на 
кръга помолете всяка група да напише целевата аудитория, 
която иска да достигне с осведоменост за трафика на хора. 
Това може да бъде училище, университет, град или друга 
група хора.

3. На всеки ред ги накарайте да напишат различна стъпка, 
която да предприемат, за да повишат осведомеността за 
трафика на хора сред групата, която са идентифицирали.

4. Помолете всяка група да представи своята стратегия за 
осведоменост и да позволи на другите групи да задават 
въпроси и да дават предложения.

5. След като всяка група сподели своите идеи, отделете малко 
време, за да обобщите някои от стъпките на действие, които 
могат да се предприемат днес.

ДЕЙНОСТ 6
ПРЕДПРИМЕТЕ ДЕЙСТВИЕ
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РЕСУРСИ
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РЕСУРС 1
КОМПЛЕКТ СОЦИАЛНИ 

МЕДИИ
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INSTAGRAM + FACEBOOK
Изберете любимата си опция:

СОЦИАЛНИ МЕДИИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИЯ ЕКИП
Разпространете информация за #ATEAMS чрез профилите на екипа или личните ви социални медии! 

Нямаме търпение да чуем какво искате да ни кажете! Не забравяйте да използвате хаш таговете: #ATEAMS #A21

Откакто съществува робство, съществауват и хора, които са се бунтували/
надигали срещу него. Доброволческите екипи са новите борци за свобода. 
Заедно вярваме, че един свят без робство е възможен. #ATEAMS

Ние сме един отбор, който има една мисия: да унищожи робството навсякъде и 
завинаги. Ние ще бъдем последното продадено поколение. Научете повече на: 
A21.org/Action #ATEAMS

#ATEAMS са основата, сърцето и движението зад @A21. Ние сме борци за свобода 
по целия свят, посветени на това да използваме времето, талантите и влиянието 
си, за да прекратим робството, навсякъде и завинаги. Присъединете се към нас: 
A21.org/Action 

Напишете свой собствен, като споделите историята си. Защо сте част от 
А-отбори? Вдъхновете хората в общността си, като споделите историята си. Не 
забравяйте да използвате тези хаш тагове: #ATEAMS #A21 

Точно сега, докато четете това, има милиони хора по света, които все още са 
поробени. Въпреки че робството изглежда по-различно от преди, различни сме 
и ние. Ние сме новите борци за свобода. #ATEAMS
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РЕСУРС 2
21 НАЧИНА
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Купи си нещо от онлайн магазина на А21, което да 
стимулира разговори за борба с трафика на хора.   
         A21.ORG/SHOP

Направи малък подарък/ваучер 
за покупки в някоя голяма верига 
и помогни на спасена жертва на 

трафик. A 21.ORG/C ONTAC T  

ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПОКАНИ 
А21

ПОКАНИ 
А21 Помогни ни да съберем борци за 

свобода за най-голямото ежегодно 
събитие на А21 - Поход за Свобода.  

A21.ORG/WALKHOST

ПОДКРЕПИ 
КАМПАНИЯ
Разпространи 
информация, покани 
хора, достигни своя 
град. 
A21.ORG/CAMPAIGN
СЪЗДАВАЙ
Напиши поема, 
композирай песен 
или изнеси реч за 
справедливостта. 
TAG @A21

ЗАПОЧНИ ДА
СПОДЕЛЯШ
Използвай своите глас, 
платформа и влияние, 
за да споделиш за 
трафика на хора, А21 
и какво точно правиш, 
за да сложиш край на 
робството.#ATEAMS

С Л Е Д И Н И

О Т Б Л И З О

ДОБРОВОЛСТВАЙ

П О К А Н И 
Д Р У Г И

СТА НИ ДОМ А К ИН Н А 
ПОХОД ЗА СВОБОД А

ГЛЕДАЙ И СПОДЕЛЯЙ ВИДЕАТА ЗА 
СЦЕНАРИИ НА ТРАФИК И ИСТОРИИ 
НА СПАСЕНИ ЖЕРТВИ, КОИТО А21 

ПРОИЗВЕЖДА. A21.ORG/WATCH

Екипирай се с фактите за трафика на 
хора и след това разкажи за това, което 

си научил/а.
A21.ORG/FACTS

ПРЕДСТАВЯТ

21 НАЧИНА

ЗАПОЧНИ ДА НАБИРАШ СРЕДСТВА, ЗА ДА ПОМОГНЕШ И ПОДКРЕПИШ 
РАБОТАТА НА А21 В ДОСТИГАНЕ, СПАСЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИВОТИ.   
                   A21.ORG/FUNDRAISE

ЗАПОЧНИ Д А НАБИРАШ

Промени живота на спасена жертва на 
трафик, като даряваш на месечна база. 

A21.ORG/DONATE

Донеси информация за превенция в твоето населено 
място.      A21.ORG/EDUCATE

Разкажи на всички какво правиш ти, за да 
премахнеш робството навсякъде и завинаги.
A21.ORG/ACTION

Закупи шал от социалното предприятие 
Liberty и подкрепи труда на жертвите на 

трафик: A 21.ORG/LIBERT Y

Научи се да разпознаваш индикаторите за трафик на хора и как 
да докладваш конкретни ситуации. A21.ORG/CANYOUSEEMEС Ъ С Т А В И  Д О К Л А Д

СПОДЕЛИ ИСТОРИЯТА НА ОЦЕЛЯЛА

ПОВЕ ДИ ЕК ИП ОТ БОРЦИ ЗА СВОБОД А В ТВОЕ ТО 
Н АСЕ ЛЕНО МЯСТО. A21.ORG/ACTION

Покани специалисти от А21 да говорят 
или да присъстват на твое събитие. 

A21.ORG/INVITE

И Н В Е С Т И Р А Й  В  L I B E R T Y

И З П РАТ И 
КАРТИЧКА

Дори едно изпращане на картичка до оцеляла жертва на трафик, би могло да 
бъде изключително окуражаващо.  A 2 1 . O R G / C O N T A C T

A21@A21Bulgaria@ A21Bulgaria@

Помогни ни д а с лож им к рай на робс твото,  като с т анеш 
доброволец в нашия офис.          A 21.ORG/ VOLUNTEER

СПОДЕ ЛИ ВИ ДЕО/ Т ЕКСТ С ИСТОРИЯ ТА Н А 
ОЦЕ ЛЯ Л А Ж ЕР Т В А Н А Т РАФИК И В ДЪ Х НОВЯВ А Й 

ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ. 
A 21.O R G/S T O R IE S
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РЕСУРС 3
ФЛАЙЕР ПОКАНА
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П
Р

И
СЪ

ЕД
И

Н
И

 СЕ К
Ъ

М
 A

-ТЕА
М

 Д
Н

ЕС
 Посети A21.org/Action     

 Запиш
и се     

 Д
ействай

НИЕ СМ
Е ПЕСЪ

ЧИНКАТА, СЪ
РЦЕТО И ДВИ

Ж
ЕНИЕТО ЗАД А21.

А-team
s са удълж

ение на А21, което достига хората, които тепърва трябва да чуят 
посланието за свобода. 

A-team
s са в готовност във всеки един момент да организират инф

ормационни събития, 
да говорят за траф

ик на хора и да разпространяват посланието за свобода. А-team
s се 

подкрепят и поддърж
ат взаимно в това заедно да действат като една глобална сила против 

траф
ика на хора.

Д
окато има робство, щ

е има и A-team
s.

НАШ
АТА М

ИСИЯ Е М
ИСИЯТА НА А21: ПРЕМ

АХВАНЕ 
НА 

РОБСТВОТО 
НАВСЯКЪ

ДЕ 
И 

ЗАВИНАГИ.



 @A21  | 60

NOTES
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