
РЪКОВОДСТВО ЗА 
БОРЦИТЕ ЗА СВОБОДА



Скъпи борци за свобода,

Благодарим ви, че се присъединихте към нас за нашето първо онлайн 
събитие - Значението на свободата. Радваме се, че избрахте да бъдете част от 
този исторически ден.

В това ръководство ще намерите всичко, което трябва да знаете, за да 
предприемете действия в борбата с трафика на хора. 

ЗАЕДНО, ЩЕ СЕ ПРИБЛИЖИМ ЕДНА СТЪПКА ПО-БЛИЗО ДО СВЕТА, КОЙТО 
ИСКАМЕ ДА ВИДИМ— СВЯТ БЕЗ РОБСТВО.

За свободата,



ГЛОБАЛНО



BROADCAST
Присъединете се към нас за едночасово излъчване, което ще ви образова
и вдъхнови в борбата срещу трафика на хора.
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ДЕН НА 
След излъчването ви насърчаваме да предприемете 
индивидуални действия за глобална промяна.

Борците за свобода са това, което прави нашата работа възможна. Вече 
повече от десетилетие виждаме силата в действията на всеки един, осмелил 
се да повярва, че робството може да бъде премахнато. 

А днес ще се обединим и изпълним  градове по целия свят с посланието за 
свобода и край на трафика на хора.



Колко от вашите приятели и роднини знаят, че 
днес има 40 милиона роби в света? 

Включете се в кампанията ни 
#ЗначениетоНаСвободата, като споделите по 
креативен начин вашето разбиране за свобода, 
повишавайки информираността за трафика на 
хора! Не забравяйте да ни отбележите и да 
използвате #ЗначениетоНаСвободата, за да 
споделим Вашите отговори! 



Общото между всички жертви на трафик е 
тяхната уязвимост, а най-добрия начин, по 
който можем да се борим с тази уязвимост е 
повишаването на информираността относно 
трафика на хора. 

На уебсайта ни можете да намерите редица 
полезни ресурси, свързани с трафика на хора и 
превенцията. Задълбочете знанията си и 
споделете с приятелите и семейството си!



ЗА БОРБАТА 



Проблемът с трафика на хора е както глобална криза, така и местна престъпност. Въпреки 
че има много форми на трафик на хора и свързани с тях престъпления, двете най-често 
срещани форми са трафикът с цел сексуална експлоатация и с цел трудова експлоатация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Принуждаване, подмамване и насилване на човек да изпълнява сексуален акт с цел 
печалба. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Принуждаване на човек да работи в плен за никакво или почти никакво заплащане.   
Отраслите, в които най-често се среща експлоатация, включват производството на  
технологии и облекло, добива на какао, захарна тръстика, риба,  строителството, 
селското стопанство, здравеопазването, хотелиерството и домакинството.

ФАКТИ И СТАТИСТИКИ



ГЛОБАЛНА СТАТИСТИКА НА ТРАФИКА НА ХОРА

● Днес по света има милиони поробени
● Трафикът на хора генерира приблизително 150,2 милиарда 

щатски долара годишно
● Над 70% от идентифицираните жертви на трафик на хора 

са жени и момичета
● Приблизително 1 от 4 жертви на трафик на хора е дете

Източници: Глобален индекс на робството (2018), Служба на ООН 
за наркотиците и престъпността (2018),  Международна 
организация на труда (2017).

ФАКТИ И СТАТИСТИКИ



○   Маргинализирани групи
○   Мигранти, незаконни мигранти, лица без гражданство и бежанци
○   Деца от нестабилни и опасни домове
○   Лица с физически или интелектуални увреждания
○   Лица, изправени пред финансова или емоционална уязвимост 

Жертва на трафик на хора може да бъде всяка възраст, раса, пол или националност. Определени 
групи хора са демонстрирали високи рискови фактори за трафик или експлоатация, често поради 
тяхното или положението им в обществото. 

КОЙ Е ПОД РИСК -

ИЗТЕГЛЕТЕ 
НАШИТЕ 
БЕЗПЛАТНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
РЕСУРСИ

ТЕЗИ УЯЗВИМИ ГРУПИ ВКЛЮЧВАТ

ФАКТИ И СТАТИСТИКИ

https://www.a21.org/content/resources/gq42qg
https://www.a21.org/content/resources/gq42qg
https://www.a21.org/content/resources/gq42qg
https://www.a21.org/content/resources/gq42qg
https://www.a21.org/content/resources/gq42qg


• Те са придружени от човек, който да ги 
контролира и не говорят от свое име, а оставят 
придружаващия да говори вместо тях.  

• Те са транспортирани до и от работа, или 
живеят и работят на едно и също място.

• Нямат възможност да запазват спестяванията 
си: работодателят ги "съхранява" вместо тях. В 
много случаи, човекът има дълг и работи, за да 
се отплати. 

• Скоро са пристигнали в държавата и не 
говорят съответния език, или знаят само думи, 
свързани със секс или труд.  

ПРИЗНАЦИ НА ТРАФИК НА ХОРА

• Изплашени са да говорят с други хора и 
институции, защото са стриктно наблюдавани 
от техните трафиканти. Могат да са страхливи, 
депресирани и твърде покорни.

• Може да имат следи от насилие и да има 
следи от недостиг на храна, вода, сън и/или 
медицински грижи.

• Възможно е да има синини, драскотини или 
други следи от физическо насилие и 
измъчване. Жертвите на трафик на хора често 
са бити в незабележими зони от тялото като 
долната част на гърба и кръста. 



• Може да бъдат недоверчиви или мнителни. 
Жертвите на трафик на хора може да се 
държат сякаш нямат доверие на никой, който 
им предлага помощ или се опитва да проведе 
разговор с тях.

• Може да притежават мобилен телефон, 
въпреки липсата на други всекидневни 
принадлежности.   

 • Може да се наблюдава демонстрация на 
привързаност към насилника. Възможно е да 
развият Стокхолмски синдром, при който 
отвлечените жертви, с течение на времето, 
започват да симпатизират на техните 
похитители.   

•  Жертвите може да бъдат принуждавани да 
приемат наркотици от техните трафиканти, или 
да се обърнат към злоупотреба с различни 
субстанции, за да се справят по-лесно с 
поробването.

ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРИЗНАЦИТЕ
 НА ТРАФИК, ПОСЕТЕТЕ

A21.org 

ПРИЗНАЦИ НА ТРАФИК НА ХОРА

https://www.a21.org/content/bulgaria/gnqcbc


„Никога преди не е било по-лесно за извършителите да осъществяват контакт с деца и 
тийнейджъри, същевременно избягвайки физически контакт. Те идентифицират потенциални 
жертви и започват да изграждат взаимоотношения на доверие с цел да ги експлоатират. Този 
процес на набиране може да бъде първата стъпка към трафика и експлоатацията. " - UNODC, 2018

КОЙ Е ПОД РИСК —

Онлайн експлоатацията на деца се случва,  когато 
извършителят убеди непълнолетно дете  (лице под 18-
годишна възраст) да създаде свои сексуални изображения 
или видео клипове (CSAM) или да участва в сексуални 
видеоклипове на живо, независимо дали биват записвани 
или не. Често извършителите манипулират детето, за да се 
включи в подобна дейност, като първо изграждат 
емоционална връзка с детето, за да спечелят неговото 
доверие, а  крайната цел е сексуалната експлоатация. 

ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ

ИЗТЕГЛЕТЕ  НАШИТЕ 
РОДИТЕЛСКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
НАРЪЧНИЦИ ЗА 
ДЕЦА И 
ТИЙНЕЙДЖЪРИ

https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0?permcode=gq3xc0&site=true
https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0?permcode=gq3xc0&site=true
https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0?permcode=gq3xc0&site=true
https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0?permcode=gq3xc0&site=true
https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0?permcode=gq3xc0&site=true
https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0?permcode=gq3xc0&site=true


Едно обаждане може да бъде 
разликата между живот на 
робство и такъв на свобода.

ДОБАВЕТЕ НОМЕРА НА 
НАЦИОНАЛНАТА ЛИНИЯ ЗА БОРБА 
С ТРАФИКА НА ХОРА В СПИСЪКА ВИ 
С КОНТАКТИ.
 
Ако заподозрете потенциален случай на трафик, 
подайте сигнал незабавно. 

АКО ЗАПОДОЗРЕТЕ НЕЩО,
ПОДАЙТЕ СИГНАЛ

https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call


Сега повече от всякога е важно да знаете и споделяте вярна информация. Ето някои 
надеждни източници за данни и статистики, свързани с трафика на хора:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА НА 
ХОРА

●  A21 България   

● Национална комисия за борба с 
трафика на хора

● ГДБОП
   

ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ И ДЕТСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

● Държавна агенция за закрила на 
детето

● А21 България 

ДОВЕРЕНИ ИЗТОЧНИЦИ

https://www.a21.org/content/bulgaria/gnqcbc
https://antitraffic.government.bg
https://antitraffic.government.bg
https://gdbop.bg/bg/
https://sacp.government.bg
https://sacp.government.bg
https://www.a21.org/content/parent-guides/gq3xc0


ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРОБЛЕМ, КОЙТО ЧЕСТО ИЗГЛЕЖДА 
НЕВЪЗМОЖНО ДА ПРЕМАХНЕМ, НИЕ ВСЕ ПАК 

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЖЕМ. НЕКА ЗАЕДНО, КАТО ЕДНО 
ГЛОБАЛНО ОБЩЕСТВО, НЕ СПИРАМЕ ДА ВЯРВАМЕ. 

КРИСТИН КЕЙН, СЪОСНОВАТЕЛ НА А21



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ 
ПРИСЪЕДИНИХТЕ.

СЕГА НЕКА ПРОМЕНИМ СВЕТА.
A21.org/Summit


