ТРАФИКЪТ

Трафикът

с цел сексуална експлоатация засяга както жени, така и
мъже. Годишно повече от 10 000 жени
в България стават жертви на такъв вид
трафик, но няма достатъчно точни данни за момчетата, принудени да проституират в чужбина. Основните причини
за попадане в мрежа за трафик на хора
са безработицата и следващата я бедност, както и липсата на информация
какво точно се случва. По този начин
хората подценяват риска и последиците от това да бъдеш жертва на трафик с
цел сексуална експлоатация.

Какво се случва?

Попадането в мрежата на трафика с
цел сексуална експлоатация може да
стане по най-различни начини. Найчесто жертвите на трафик са измамени
чрез фалшиви обещания за работа в
друга страна, но има и случаи когато на
жертвите е предложено да бъдат обучавани в чужбина. Възможно е също част
от трафикираните да са наясно, че ще
работят като проститутки, но условията
в съответната държава да се различават коренно от вече обещанато. Във
всички случаи връщането назад е трудно и такива хора стават стока, която се
продава. Жертвите на трафик са малтретирани, изнасилвани, без достъп до
каквито и да е медицински услуги и под
постоянен психически тормоз.

Как можете да се предпазите?

•
•
•
•
•
•

Разберете дали фирмата или приятелят, които правят
предложението, наистина осъществяват обещаната
дейност.
Проверете дали фирмата е регистрирана в бюрата по труда и има право да осигурява работници за други страни.
Винаги искайте да подпишете договор преди да отидете
в чужбина. В този договор трябва да е указано кой е
работодателя, къде ще се работи, какви пари ще се плащат и за какъв срок.
Обадете на българското посолството в съответната
държава и проверете какви са условията за престой и
работа на българи там.
Носете в себе си винаги адреса и телефоните на българското посолство или консулство в съответната страна.
Предупредете всичките си приятели и роднини къде отивате. Оставате им ваша актуална снимка.

Какво да правите в чужбина?

•
•
•
•

Никога не давайте на никого личните си документи!
Не се доверявайте на непознати.
Не поемайте рискове и не влизайте в конфликти.
Не правете услуги на непознати!

Какво да направите, ако сте жертва
на трафик в чужбина?

•
•
•
•

Свържете се с българското посолство или консулство.
Идете в най-близката полицейска служба.
Помолете друг човек да се свърже с посолството или
полицията и там да предаде вашето име, както и къде
се намирате.
Ако имате връзка с роднини или приятели, използвайте
предварително уговорена фраза, която да означава, че
имате проблем. Например „твърде съм уморена“ или
„късно се прибирам“.

