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ПРЕДГОВОР 

 

Меѓународната организација за миграција 

(ИОМ) ги изготви овие Модули за обука во 

областа на борбата против трговијата со 

луѓе како одговор на потребите од 

практични обучувачки материјали за 

невладините организации (НВО), владините 

службеници и други партнери на ИОМ кои 

се вклучени во активности за борба против 

трговијата со луѓе во било кој дел од 

Земјината топка. И покрај зголемената 

свесност за проблемот на трговија со луѓе, 

сеуште постојат огромни дезинформации за 

оваа појава. Комплексноста на трговијата со 

луѓе бара целно едуцирање и подигнување 

на свеста, обучување и зацврстување на 

капацитетите на многу нивоа, се цел  да се 

изнајде ефективен, постојан пристап 

погоден за сите – од провајдерите на услуги 

на самите жртви до службениците кои го 

спроведуваат законот, медиумите, 

адвокатите и правниците се до советниците 

за градење на политики во владините 

органи. Модулите ќе го зголемат 

разбирањето на некои клучни елементи 

потребни за градење на сеопфатна 

стратегија за борба против трговијата со 

луѓе 

ИОМ има задача да ја промовира 

регуларната и хумана миграција, да помогне 

во заштитата на човековите права на 

мигрантите, како и да соработува со владите 

во справувањето со прашањата поврзани со 

миграцијата. Трговијата со луѓе преставува 

принуден и експлоататорски процес, кој се 

однесува не само на миграцијата, туку исто 

така и на прашањата поврзани со полот, 

трудот, човековите права и безбедноста. 

ИОМ и пристапува на борбата против 

трговијата со луѓе на еден холистички 

начин, обезбедувајќи сеопфатен и 

интегриран одговор во превенцијата на овој 

феномен, во заштитата на жртвите преку 

обезбедување на целна помош, како и преку 

овластувањето на владите и другите агенции 

да се борат со постојните проблеми на еден 

поефикасен начин.   

 

 

 

 

 

 

Серијата модули за обука во областа на 

борбата против трговијата со луѓе на 

ИОМ  е изготвена со цел да се подобри 

грижата и услугите кои жртвите ги 

добиваат. Врз основа на богатото искуство 

кои ИОМ го има  на полето на реалната 

теренска состојба, Модулите  без изготвени 

по пат на теренски пристап кој ги поставува 

работите оддолу – нагоре, со цел да се 

направи компилација на позитивните 

примери кои ИОМ ги има од полето на 

борба против трговијата со луѓе. За прв пат, 

достапни ќе станат алатки за обука во 

областа на борбата против трговијата со 

луѓе кои се на дофат, кои се општи и лесно 

можат да се модифицираат за да одговараат 

на различни контексти и различни јазици. 

Секој од модулите содржи и дел во кој се 

опишани процесите на изготвување и 

користење на индикатори за активностите 

поврзани со трговијата со луѓе, како и 

практични примери кои се однесуваат за тој 

дел и тој модул. На овој начин, владите, 

НОВ и донаторите имаат брз и економичен 

пристап до обуки за борба против трговија 

со луѓе преку ИОМ. 

Информациите содржани во Модулите се 

засновани на искуствата на ИОМ низ целиот 

свет, па според тоа ги одразуваат 

гледиштата на ИОМ. Останатите актери 

вклучени во борбата против трговијата со 

луѓе може да имаат алтернативни, 

подеднакво успешни приоди кон 

активностите опишани во оваа серија. Иако 

Модулите ни презентираат широк спектар 

на примери, истите не претставуваат 

сеопфатна слика, дотолку што трговијата со 

луѓе преставува сложена и постојано 

менлива појава. Модулите за обука против 

трговијата со луѓе на ИОМ се овозможени 

со придонес на Стејт Департментот на САД, 

и Бирото за население, бегалци и миграција.  
 

Се надеваме дека истите ќе Ви бидат 

од корист! 
Од Тимот на ИОМ за Модули за обука 

против трговијата со луѓе
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КАКО СЕ КОРИСТИ ОВОЈ ПРИРАЧНИК 

 
Серијата на Модулите за обука против трговијата со луѓе на ИОМ 

дава вовед во основните компоненти на активностите против 

трговијата со луѓе: Информативни кампањи, Соработка и 

вмрежување, Враќање и Реинтеграција, Градење на капацитети, 

Директна поддршка, Техники за идентификација и интервјуирање 

на жртвите и Деца. Модулите се развиени како алатки за обука за 

целни групи со различно ниво на познавања за трговијата со луѓе. 

Секој од модулите започнува со основните концепти и дефиниции 

кои се однесуваат на трговијата со луѓе, вклучувајќи ги и 

активностите. Во зависност од посебните контексти, секој од 

деловите во модулите може да биде проширен или поделен со цел да 

се изврши подобро фокусирање на целите на обуката. Оставен е 

простор за оние учесници кои претпочитаат за време на обуката да 

фаќаат забелешки директно во прирачникот. Важните термини се 

вклучени во поимникот, а делот за ресурси и материјали за 

референци го води учесникот кон сите публикации, изданија и 

Интернет страни од каде може да обезбеди повеќе информации. 

Исто така, клучните документи се вклучени на CD-ROM. 

 

Модулот за Техники за идентификација и интервјуирање на 

жртвите беше создаден со цел на учесниците на обуката да им 

обезбеди основно разбирање на тоа како да се препознаат 

потенцијалните жртви на трговијата со луѓе, техниките за водење на 

интервјуа насочени кон жртвата, како и да се помогне при 

утврдување дали одредени лица се жртви на трговија со луѓе. Од 

особена важност е идентификацијата на жртвите на трговијата со 

луѓе затоа што тие најверојатно имаат ќе неодложни и акутни 

потреби. Крајната цел е да се утврди дека може да се преземат 

соодветни мерки за да се обезбеди потребната помош и поддршка. 

Клучните компоненти на овој прирачник вклучуваат 

идентификација, насоки и безбедносни мерки при изведување на 

интервјуата, утврдување на акционен план и надминување на 

системските предизвици. Се надеваме дека овој модул може да 

послужи како водич за постојано подобрување на пристапот 

заснован на човековите права при идентификацијата и поддршката 

на лицата кои се жртви на трговијата со луѓе.  
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ЗАПРАШАЈТЕ СЕ КАКО БИ МОЖЕЛО ДА ИЗГЛЕДА ДА 

СЕ БИДЕ ЖРТВА
1
 НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

Замислете дека сте чуле за некоја можност – работа која се 

плаќа повеќе, шанса за подобар живот – на некое друго место. 

Што ако некој на кого му верувате – член на семејството, 

сосед, пријател или некој кого го познавате – Ви помогне да 

отидете таму? Замислете дека кога сте пристигнале, вашите 

патни исправи Ви биле одземени, а секое ваше движење е 

контролирано и надгледувано. Што ако сте присилени да 

работите во опасни услови за мала или никаква плата? 

Замислете дека сте сфатиле дека вашиот превоз, храната и 

живеалиштето станале долг кој секојдневно расте и кој 

никогаш нема да може да го отплатите. 

Како би било да бидете физички, емоционално и сексуално 

злоупотребени додека сте заробени во ваквата ситуација? Како 

би било да немате пасош или други законски документи и да 

сте без пари, во земја во која не го зборувате јазикот и не 

познавате никого, премногу уплашени за да побарате помош и 

да не знаете каде да одите? Како би било да ве третираат како 

стока, да бидете купувани и продавани? 

Да ја изгубите контролата над вашиот живот е незамислива 

ситуација. И додека го читате ова, луѓе низ сите краишта на 

Земјината топка се регрутираат, купуваат, продаваат и 

транспортираат од страна на трговците со луѓе кои што 

заработуваат преку нивна експлоатација. 

Трговијата со луѓе е глобален феномен кој брзо се шири и кој 

ги засега сите држави и заедници насекаде во светот. Иако 

владите и невладините организации се повеќе имаат одговор 

на овој проблем, сеуште има толку многу да се направи. 

Првиот чекор во развивањето на сеопфатен пристап во борбата 

против трговија со луѓе е да се разберат основните концепти 

кои се однесуваат на трговијата со луѓе. 

 

ШТО Е ТОА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ? 

Трговијата со луѓе е многу повеќе од едноставно пренесување 

на некое лице од едно место на друго против неговата волја и 

повеќе од принудување на некого да работи во лоши услови. 

Иако меѓународната заедница усвоила дефиниција за трговија 

со луѓе во 2000-та година, поимањето на тоа што точно се 

подразбира поимот трговија со луѓе може да биде збунувачко, 

па можни се погрешни престави за истото. 

Звучи комплицирано? Пред подетално да ја разгледате 

дефиницијата за трговија со луѓе, добро е да знаете како се 

случува трговијата со луѓе и што се може да доживее лицето 

кое е жртва на таа трговија. 

МИТ 

 

Сите жртви на трговија 

со луѓе се грабнати 

 

Иако некои од жртвите се 

насилно земени, повеќето 

од нив всушност се 

вовлечени (намамени) да 

се придружат своеволно, 

најчесто преку лажни 

ветувања и можности кои 

ги нуди местото на 

пристигање. 

 



ПРВ ДЕЛ  

ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ 

 

2  Модули за обука на ИОМ против трговија со луѓе  

МИТ 

 

Сите жртви на трговија 

со луѓе се пренесуваат 

преку граница 

 

Иако ова е вистина за 

поголемиот број од нив, 

сепак трговијата со луѓе се 

случува и во рамките на 

самите држави, ситуација 

позната под називот 

внатрешна трговија со 

луѓе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКО ФУНКЦИОНИРА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ? 

Иако трговијата со луѓе се случува на најразлични начини, во 

зависност од нивото на организиран криминал, од законските 

структури и локалните услови, истата најчесто се одвива во 

три фази: 

Средства – закани, сила, принуда, грабнување, измама, лага 

Мобилизација – регрутирање, транспорт, трансфер, 

засолнување или прием на лицата 

Експлоатација – во најмала рака, експлоатација преку 

проституирање на други лица или  друга форма на сексуална 

експлоатација, принудна работа или услуга, ропство или 

ситуации слични на ропство, слугување или отстранување на 

органи 

Средства 
Трговијата со луѓе најчесто започнува со лажно ветување за 

поволна можност. Во некои случаи, жртвата е свесна дека ќе 

биде вклучена во одредени активности, но не знае под какви 

услови. На пример, на лицето може да му биде кажано дека ќе 

работи во одредена индустриска гранка, (на пример, како 

земјоделски работник или како танчер на егзотични танци), но 

е измамено во врска со условите под кои ќе треба да работи. 

Во други ситуации жртвата очекува дека ќе биде вработена во 

некаква форма на легални активности, но кога ќе пристигне на 

крајната дестинација, се принудува да работи во друг вид на 

активности. Во ваквите случаи, жртвите се примамени со 

ветувањата за вработување и финансиска корист, па искрено 

веруваат дека кога ќе пристигнат на крајната дестинација ќе 

бидат вработени во некаква форма на легални активности, како 

на пример, работници во ресторант, канцелариски работници 

или домашни помошници. 

Постојат и трговци со луѓе кои со сила ги грабнуваат своите 

жртви. 

Во било кој од овие случаи, без оглед на средствата кои притоа 

се користат, жртвата не знае однапред дека ќе биде принудена 

да работи подолго работно време, во невозможни и често 

опасни услови, за што ќе добие или премалку пари или 

воопшто нема да ги добие. Исто така, таа не знае дека 

нејзините лични и/или патни исправи ќе и бидат одземени, 

дека нема да може слободно да се движи или да замине, или 

пак дека ќе биде подложена на насилство. 

Мобилизација 
Иако националните законски регулативи и дефинициите за 

трговија со луѓе се разликуваат од држава до држава, во 

основа се знае дека основен елемент на криминалот на 

трговија со луѓе преставува процесот на носење на жртвите од 

едно место на друго, иако не секогаш тоа значи преминување 

на граница. Важно е да се запамети дека трговијата со луѓе
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може да се случи и кога лицата се носат од едно место на 

друго во рамки на истата држава. 

 

За жртвите кои се носат преку граници, трговијата со луѓе 

може да се случи на нивоа кои вклучуваат матична, 

транзитна земја и земја – крајна дестинација. Жртвите 

може да се транспортираат интерно, да се примат и 

засолнуваат во безбедни куќи пред да бидат пренесени надвор 

од државата, и да бидат подложни на овој процес преку бројни 

транзитни држави, пред конечно да стигнат на своето 

одредиште. Времето кое жртвата го поминува во транзитните 

држави може да се разликува од случај до случај. Жртвите 

често се физички и сексуално малтретирани или 

експлоатирани попатно до крајното одредиште и понекогаш 

се продавани или препродавани при секоја точка на транзит. 

Во зависност од методите кои се користат, како и од 

географскиот контекст, можно е да не постојат транзитни 

точки, туку жртвите едноставно да се пренесат од еден дел од 

државата во друг, или од една до друга држава, како што е 

примерот со жртвите од Јужна Азија кои директно летаат до 

европските одредишта. 

Исто така во голема мерка може да се разликуваат и методите 

за транспорт на жртвите. Жртвите може едноставно да бидат 

прокриумчарени од една држава во друга, често без било каква 

форма на документи за идентификација или со користење на 

украдени или фалсификувани документи кои им ги обезбедиле 

трговците со луѓе. Од друга страна пак, многу од жртвите 

патуваат користејќи оригинални лични документи кои содржат 

важечки визи. 

Патувањето може да биде по земја, море или воздух, со јавни 

или приватни транспортни средства. Жртвите може да 

патуваат заедно со други жртви или да бидат дел од поголема 

група која вклучува нелегални мигранти кои се криумчарат во 

друга држава. Тие може да бидат засолнати во тајни оддели на 

бродовите или возилата или едноставно да се кријат во 

багажниот простор на камиони или возила. Жртвите најчесто 

се придружени од членови на мрежата за трговија со луѓе, кои 

имаат искуство во преминување преку гранични премини или 

аеродроми. Личните документи најчесто се задржуваат од 

трговците со луѓе, освен кога тие се потребни за преминување 

преку гранични премини. 

Понекогаш ова значи селење од помалку развиените земји во 

побогатите одредишни земји, како на пример од Балканот во 

државите на Европската унија, од Централна Азија во 

државите на Блискиот Исток, или од Централна и Јужна 

Африка во Јужна Африка. Како и да е, патиштата може да 

водат и во посиромашните држави, како што се туристички 

региони или градови во кои се случува економски раст, што од 

своја страна преставува пазар за трговците со луѓе. 

 

 

!
 ЗАПОМНЕТЕ 

Маршутите на трговијата со 

луѓе секогаш ќе одразуваат 

еден постојан фактор: 

жртвите ќе се носат онаму 

каде постои побарувачка за 

нивните услуги, онаму каде 

потенцијалната 

заработувачка од нивната 

експлоатација е најголема. 

 

 

 

МИТ 

 

Оние кои легално ќе 

мигрираат не може да 

бидат жртви на трговија 

со луѓе 

 

Иако некои од жртвите на 

трговија со луѓе се 

илегално се пренесуваат во 

земјите, има и такви кои 

патуваат користејќи 

легални документи или 

влегуваат со важечки 

работни визи. 

 

 

 

!
 ЗАПОМНЕТЕ 

Не секоја трговија со луѓе 

се случува на ист начин. 
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МИТ 

 

Трговијата со луѓе се 

врши само заради 

сексуална експлоатација 

 

Иако некои од жртвите на 

трговија со луѓе се 

тргувани заради сексуална 

експлоатација, трговијата 

со луѓе се случува и заради 

други причини, 

вклучувајќи принудна 

работа (на пример, во 

фабрики или 

земјоделство), за домашно 

слугување или за да се 

борат во воени конфликти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се развијат и посебни патишта како резултат на 

присуството на поголем број на меѓународни мировници или 

градежни работници, како што беше случај со Балканот. 

Маршутите исто така може да го одразуваат историскиот или 

лингвистичкиот фактор. На пример, жртвите од Бразил чие 

одредиште се Западно европските држави, најчесто прво се 

пренесуваат преку Португалија затоа што факторот - 

заеднички јазик го олеснува процесот на трговијата со луѓе. 

Поранешните колонијални врски може да имаат влијание на 

условите за добивање на виза, па така и тие можат да влијаат 

на маршутите на трговијата со луѓе, како што е примерот со 

некои Африкански и Карипски држави и нивните бивши 

колонијални европски владетели. 

Иако повеќето жртви се доведени во заблуда уште пред да ги 

напуштат своите домови, понекогаш измамата се случува 

покасно. Понекогаш, лицето кое има намера илегално да влезе 

во некоја држава (прокриумчарен мигрант), паѓа во рацете на 

трговците со луѓе по патот, станувајќи на тој начин жртва на 

трговијата со луѓе. Трговијата со луѓе е толку комплексна, што 

не може да се опише како истата се случува. Локалниот 

контекст и специфичните ситуации одредуваат кој е во 

најголем ризик, како паѓа во рацете на трговците со луѓе и на 

кој начин е експлоатиран. 

Експлоатација 
Експлоатацијата е суштината на трговијата со луѓе. Трговците 

ги пренесуваат своите жртви единствено со цел да 

профитираат од нивната експлоатација. Иако трговците со 

луѓе заработуваат големи суми на пари, во некои ситуации 

добивката им е на пример, во бесплатните работа или услуги. 

Експлоататорскиот однос најчесто започнува веднаш после 

пристигнувањето на жртвите на нивните крајни одредишта. 

Регрутирање

Транспортирање

Трансфер

Засолнување

Прифаќање

Закана или користење на сила

Принуда

Грабнување

Измама

Препреденост

Злоупотреба на сила

Злоупотреба на позиција на 

ранливост

Давање или примање на 

исплата или корист за да се 

добие одобрение од лице кое 

има контрола над друго лице

Принудна работа или услуга

Ропство или практики слични 

на ропство

Слугување

Отстранување на органи

Проституција или други форми 

на сексуална експлоатација

МОБИЛИЗИРАЊЕ

СРЕДСТВА

ЕКСПЛОАТАЦИЈА

П
р

ек
у
 к

о
р

и
ст

ењ
е 

н
а
 

С
о
 ц

ел
 н

а

 



ПРВ ДЕЛ 

ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ 
 

Модули за обука на ИОМ против трговија со луѓе   5 

 

КАКО ТРГОВЦИТЕ СО ЛУЃЕ ГИ КОНТРОЛИРААТ 

СВОИТЕ ЖРТВИ? 

Трговците користат широк спектар на механизми на принуда 

за да ги контролираат своите жртви. Имајќи во предвид дека 

главна цел на трговците со луѓе е заработувачката од нивната 

експлоатација, од основно значење е да ја заштитат својата 

инвестиција, осигурувајќи се дека жртвите работат како што 

им е наредено и дека нема да пробаат да избегаат. Според тоа, 

трговците со луѓе имаат потреба да вршат непрекината 

контрола над своите жртви. Постојат најразлични механизми 

за вршење на ваква контрола, а секој од нив може да се 

користи или самостојно или во комбинација со други 

механизми, во зависност од видот на експлоатацијата која се 

врши. 

Робување заради долг 
Трговците со луѓе го користат фактот дека мнозинството од 

жртвите на трговија со луѓе немаат пари за да купат документи 

и возни билети, па се согласуваат да им позајмат пари за овие 

намени. Она што се подразбира е дека жртвата ќе треба да го 

отплати долгот од парите кои ќе ги заработи во одредишната 

земја. Ова создава „должничка врска“ која трговците со луѓе 

понатаму ја користат како средство за принуда со кое се 

осигуруваат дека жртвите ќе се вклучат во активностите кои ти 

ги планираат за нив. Долгот најчесто е многу голема сума на 

пари – по неколку илјади долари, што во никој случај не 

одговара на вистинските трошоци кои ги направил трговецот 

со луѓе. Трговците со луѓе често додаваат свои „хонорари“ врз 

патните трошоци за да создадат уште поголема должничка 

врска. Овие прекумерни хонорари создаваат профит за 

трговците со луѓе и служат како механизми со кои тие ги 

контролираат жртвите. 

Жртвите на трговијата со луѓе може да станат предмет на долг 

како резултат на нивното продавање на трети лица, кога 

самите стануваат одговорни за отплата на нивната сопствена 

цена. Дури и во случаите каде жртвите се насилно грабнати и 

транспортирани, може да западнат во експлоататорски 

активности без сопствена волја со цел да ги отплатат парите 

кои ги платиле трговците со луѓе кога ги купиле од нивните 

оригинални грабнувачи.  

Изолација – одземање на личните и/или патните 

документи 
Трговците со луѓе често ги конфискуваат личните и патните 

документи на своите жртви, најчесто после пристигнувањето 

на крајното одредиште. Ова ги лишува жртвите од нивниот 

официјален идентитет и во повеќето случаи резултира во 

нелегален миграционен статус, со што им се оневозможува, 

или станува претешко, да побараат помош или да избегаат.  

 

МИТ 

 

Сите жртви на трговија 

со луѓе се жени и деца.  

 

Поголемиот број на 

постојните истражувања на 

трговијата со луѓе 

откриваат дека жените и 

децата го сочинуваат 

поголемиот број на нејзини 

жртви. Сепак, повеќето 

истражувања се 

фокусирани на сексуалната 

експлоатација. Потребен е 

поголем број  истражувања 

на полето на трудова 

експлоатација, во која 

поголем ризик да бидат 

жртви на трговија со луѓе 

имаат мажите.   
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!
 ЗАПОМНЕТЕ 

Системот функционира 

само преку принуда и 

злоупотреба на жртвата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидејќи поголемиот број од жртвите на трговијата со луѓе 

доаѓаат од земји во кои полицијата повеќе се смета како 

угнетувачка сила, отколку како средство за помош можно е 

жртвите да не сакаат да контактираат со полицијата за да 

побараат помош. Често и самите трговци со луѓе ја 

наметнуваат таквата перцепција, кажувајќи им на жртвите дека 

ако сакаат, слободно може да одат во полиција, но дека веднаш 

ќе бидат депортирани. За несреќа, трговците најчесто се во 

право во оваа забелешка, затоа што поголемиот број на жртви 

на трговија со луѓе кои ќе бидат забележани од полицијата во 

одредишните земји најчесто веднаш се депортираат, наместо 

да се третираат како жртви на сериозен криминал. Трговците 

со луѓе исто така може да им кажуваат на своите жртви дека 

одењето во полиција нема никаква смисла затоа што 

полицијата е корумпирана и дека тие се оние кои ја плаќаат. 

Трговците со луѓе го користат недостатокот од документи во 

комбинација со страв од полицијата со цел да ги одвратат 

своите жртви од бегство или поднесување на официјални 

поплаки. 

Изолација – лингвистичка и социјална  
Како понатамошна мерка за да се зацврсти контролата преку 

изолација, трговците со луѓе често ги држат своите жртви во 

услови во кои намерно им е оневозможено да комуницираат на 

својот мајчин јазик или да имаат било каква форма на 

социјален контакт со лица од слично потекло. Жртвите на 

трговија со луѓе често се спречени во тоа да имаат било каква 

форма на надворешна комуникација (т.е. не може да праќаат и 

примаат писма, нити да телефонираат). 

Користење на насилство и страв 
Трговците со луѓе исто така во голема мера користат 

насилство и застрашување со насилство како ефикасно 

средство за контрола. Жртвите често се тепаат и силуваат, 

затвараат, се чуваат подолг период во изолација, се лишуваат 

од храна и вода, се дрогираат и/или мачат со цел да останат 

покорни. Овие злоупотреби може да се нанесуваат како казна 

за одредени жртви на трговијата со луѓе или да послужат како 

предупредување за другите, за да бидат целосно свесни за 

можните последици за било каков прекршок. Понекогаш 

трговците со луѓе ќе го злоупотребат некого или дури и ќе го 

одземат неговиот живот пред другите. Во случај на сексуална 

експлоатација, срамот преставува уште еден моќен механизам 

за контрола. На пример, трговецот може да му се заканува на 

жртвата која се проституира дека тоа ќе го открие пред 

неговото семејство. Често се фотографираат жртвите додека се 

силуваат, за да може да се користат за уценување со цел 

жртвите да се придржуваат стриктно кон наредбите на 

трговците со луѓе. Исто така овие фотографии се користат 

како закана дека истите ќе им се испратат на семејствата ако 

жртвите не се придржуваат кон нивните наредби.  
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Со жртви од некои култури, ефикасни се и некои посебни 

психолошки закани. На пример, кај одредени културни групи, 

одредени ритуали или други симболични гестови (на пример - 

вуду), може да предизвикаат неверојатен страв и да им 

овозможат поголема контрола на трговците со луѓе.  

Заплашување и преземање на репресивни мерки врз 

семејствата на жртвите 
Една од најефикасните и најпроблематичните закани е 

заканата со насилство против саканите лица на жртвата (кои 

најчесто сеуште живеат во матичната земја или во матичниот 

регион). Во повеќето случаи, трговците со луѓе се ги знаат 

деталите за околностите на семејството на жртвата, како на 

пример нивните прекари или адресите на блиски членови на 

семејството. Без оглед на тоа со колку информации 

располагаат трговците со луѓе, заканата е многу ефикасна, 

затоа што најчесто жртвите не сакаат да ги стават во ризик 

своите сакани со тоа што ќе се спротивставуваат или ќе се 

обидат да избегаат. 

 

ЗОШТО КРИМИНАЛЦИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО 

ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ СЕ „БИЗНИСМЕНИ“? 

Трговијата со луѓе е една од најдоходовните криминални 

активности во светот и парите се главната цел на трговците со 

луѓе и на нивната криминална мрежа. Многу од државите 

немаат законска регулатива против трговијата со луѓе, што 

преставува факт кој ги ограничува можностите за законско 

гонење и казнување на трговците со луѓе. Често, дури и ако 

постои законска регулатива, судските тела и лицата кои ги 

спроведуваат законите немаат доволно обука за соодветно 

истата да ја имплементираат, со што повторно се 

минимизираат ризиците за трговците со луѓе. Исто така 

придонесува и фактот што почетната инвестиција која ја 

прават криминалците за да пренесат одредено лице не е 

висока, и штом еднаш жртвата се регрутира, профитот што таа 

може да го донесе со нејзина постојана експлоатација е многу 

голем. 

 

 

КОЈА Е ДЕФИНИЦИЈАТА ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ? 

Во претходниот текст беа објаснети начините на кои се 

случува трговијата со луѓе како и причините поради кои 

криминалците се вклучуваат во трговијата со луѓе. Имајте го 

сето тоа во предвид додека го читате следниот текст на 

меѓународно прифатената дефиниција за трговија со луѓе. 

Трговија со луѓе 
Во 2000 година, меѓународната заедница усвоила дефиниција 

за трговијата со луѓе како дополнителен протокол на 

Конвенцијата на Обединетите Нации против Меѓународниот 
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!
 ЗАПОМНЕТЕ 

За да се случи трговијата 

со луѓе мора да се 

присутни и меѓусебно 

поврзани сите три делови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организиран криминал.
2
 Член 3 од Протоколот на Обединетите 

Нации за превенција, сузбивање и казнување на трговијата со 

лица, особено на жени и деца, беше потпишан во Декември 

2000 година во Палермо, Сицилија, Италија. Текстот гласи 

како што следува: 
 

 

(а) Трговија со луѓе значи регрутирање, транспортирање, 

трансфер, засолнување или прифаќање на лица, по пат на 

закана или употреба на сила или друга форма на принуда 

или киднапирање, измама, залажување, или со 

злоупотреба на моќ или состојба на немоќ или на давање или 

примање на пари или корист заради постигнување на 

согласност на некое лице кое има контрола над друго лице, 

заради потребите на експлоатација. Експлоатација, во 

најмала рака, вклучува експлоатација преку проституција на 

други лица или други форми на сексуална експлоатација, 

принудна работа или принудни услуги, ропство, слугување 

или отстранување на органи; 

 

(б) Согласноста на жртвата на трговија со луѓе поради 

намерата за експлоатација предвидена во точката (а) на овој 

член нема да биде релевантна онаму каде е употребен некој 

од начините определени во точката (а); 

 

(в) Регрутирањето, превезувањето, трансферот, 

засолнувањето или прифаќањето на дете за потреби на 

експлоатација ќе се сметаат за „трговија со луѓе“ дури и ако 

тоа не вклучува било кое од начините наведени во точка (а) 

на овој член; 

 

(г) Поимот „Дете“ значи секое лице кое е на возраст  под 

осумнаесет години“. 

 

 

Протоколот за трговија со луѓе стапи на сила на 25 декември 

2003 година и моментално има 117 држави потписнички и 107 

држави кои се дел од протоколот.
3
 Протоколот преставува 

важен меѓународен инструмент кој ја дефинира и 

стандардизира терминологијата за борбата против трговијата 

со луѓе. 

 

Протоколот бара од државите: 

 Да ја деклариррат трговијата со луѓе како криминал  

 Да обезбедат помош и заштита на жртвите во матичните, 

транзитните и земјите- крајни дестинации 

Да помогнат при репатријацијата на жртвите 
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 Да управуваат со миграцијата за да се спречи и открие 

трговијата со луѓе (на пример, гранична контрола, патни 

исправи) 

 Да обезбедат обука,  истражување и информирање за да се 

спречи и оневозможи трговијата со луѓе 

 Да се придржуваат преку технички одредби (кои се 

однесуваат на потпишување или ратификација) 

Клучно во разбирањето на оваа дефиниција е препознавањето 

на трите меѓусебно зависни елементи кои мора да бидат 

присутни за да се случи трговија со луѓе – средства, 

мобилизација и експлоатација. 

Со други зборови, активноста мора да се постигне со помош на 

средствата и двете мора да се поврзани за да се постигне 

намерата на експлоатација. 

 

ДЕЦАТА КАКО ПОСЕБЕН СЛУЧАЈ 

Протоколот за трговија со луѓе ги признава децата како 

посебен случај во став (в), кој ја отстранува потребата од тоа 

да постојат „средства“ за да се случи трговија со луѓе. Со 

други зборови, за децата не е неопходно да постои „закана 

или користење на сила или било какви други форми на 

принуда, грабнување, измама или препреденост...“  за да се 

случи трговија со луѓе. На пример, ако родителите 

договориле нивното дете да биде пренесувано во ситуации во 

кои тие се принудени да работат (на пример, питање на 

улица), тоа може да се смета за трговија со луѓе, дури и ако 

детето е своеволен учесник во тоа и е вратено после одреден 

временски период. Сепак, важно е да се забележи дека 

националните закони за детски труд во многу се разликуваат 

помеѓу себе и може да не одговараат на стандардите 

поставени со протоколот. 

 

Регрутирање

Транспортирање

Трансфер

Засолнување

Прифаќање

Принудна работа 

или услуга

Ропство или 

практики слични на 

ропство

Слугување

Отстранување на 

органи

Проституција или 

други форми на 

сексуална 

експлоатација

МОБИЛИЗИРАЊЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЈА

С
о

 ц
ел

 н
а

 

 

!
 ЗАПОМНЕТЕ 

Трговијата со луѓе 

преставува прекршување 

на човековите права и 

принудување на 

експлоатација. 

Криумчарењето 

преставува организирано 

и илегално преминување 

на граница. 

 

 

 

МИТ 

 

Оние кои одбираат да 

мигрираат илегално, не 

може да станат жртви на 

трговија со луѓе. 

 

Понекогаш лицата кои 

одбираат да бидат 

прокриумчарени 

завршуваат како жртви на 

трговија со луѓе. 

Трговците со луѓе ги 

демнат новопристигнатите 

имигранти, вклучувајќи ги 

и оние кои влегле 

илегално. Сите жртви на 

трговија со луѓе 

заслужуваат посебна 

поддршка и внимание без 

оглед на нивниот 

имигрантски статус кои го 

имале во моментот на 

идентификација. 
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Криумчарење на мигранти 

Со цел подобро да се разбере трговијата со луѓе, добро е да ја 

споредиме трговијата со луѓе со криумчарењето. Во 2000 

година, Обединетите Нации исто така го потпишале 

Протоколот против криумчарење на мигранти по копно, море 

и воздух. Член 3 од овој Протокол го дефинира криумчарењето 

како: 

 

 

(a) Поимот “криумчарење на мигранти” значи 

обезбедување на нелегален влез на едно лице во држава 

членка каде тоа лице не е државјанин ниту има постојан 

престој, со цел на непосреден или посреден начин да се 

прибави финансиска или друга материјална корист; 

 

(b) Поимот “нелегален влез” значи минување на 

граници без почитување на потребните услови за легален 

влез во државата во која се влегува; 

 

 

Графиконот подолу ги илустрира некои од разликите и 

сличностите помеѓу трговијата со луѓе и криумчарењето. Иако 

и едното и другото преставуваат вносни бизниси кои 

вклучуваат човечки суштества и се поврзани со криминални 

мрежи, двете криминални активности во голема мерка се 

разликуваат помеѓу себе. Криумчарењето вклучува илегален 

влез во државата. Тоа што се купува и продава е услуга и 

помош кои се обезбедуваат за да се олесни илегалното 

преминување на границата. Според тоа, криумчарењето не ги 

вклучува средствата и експлоатацијата кои се својствени за 

трговијата со луѓе. 

 

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ КРИУМЧАРЕЊЕ

Профитабилен 

бизнис

Вклучува човечки 

суштества

Криминална мрежа

Илегално преминување на 

граница

Нелегални документи 

(фалсификувани или украдени)

Доброволно

Стока: услуга пренесување

Криминал: против Државата

Легално, илегално или без 

преминување на граница

Легални или нелегални документи

Одземање на документи

Принудување и повторлива 

експлоатација

Ограничено движење, контрола

Стока: лица

Криминал против индивидуа

 

Во трговијата со луѓе, тоа што се продава и купува се лицата и 

нивната потенцијална експлоатација преку работа – 

криминалот е против личноста. Жртвите на трговија со луѓе се 

најчесто контролирани и принудувани, нивното движење е  
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ограничено, а нивните документи одземени. Тие може, но не 

мора да преминат границата. 

При разликувањето помеѓу овие две активности, помага ако 

размислуваме од гледна точка на криминалецот. Криумчарот 

на мигранти има за намера да го олесни илегалното 

преминување на граница, со цел да биде платен за своите 

услуги. Трговецот на луѓе има намера, преку измама или 

насилно, да го стави лицето во експлоататорски однос со цел 

да добива финансиска или друг вид на добивка од 

експлоатацијата на таа личност. 

ИЗВОРНИ ПРИЧИНИ ЗА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ 

Трговијата со луѓе влечи корени од сиромаштијата и 

недостатокот на можности. Неуспешната економска 

транзиција, лошото владеење, корупцијата и половата 

дискриминација предизвикани од длабоко вкоренетата 

патријархална структура исто така ги влошуваат условите за 

живеење и предизвикуваат појава на трговија со луѓе. Луѓето 

мигрираат од бројни причини: некои во потрага по подобри 

можности, други во потрага по безбедност (од војна, 

прогонување или од насилство). Во исто време, некои држави 

воведоа силна гранична контрола и услови за влез. Во 

повеќето краишта на светот, можностите за легална миграција 

се намалија. Од друга страна, во земјите- дестинации има 

постојаната побарувачка за најразлични категории на 

работници во формалниот и неформалниот сектор. Во 

комбинација, овие два фактори резултирале во нараснување на 

нивото на нелегална миграција и на трговијата со луѓе. 

ПОСЛЕДИЦИ ПО ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈАТА СО 

ЛУЃЕ 

Кога жртвата ќе падне во плен на трговците со луѓе, 

последиците по неа се многу сериозни. За време на процесот 

на трговија со луѓе, постојано се повредуваат човековите права 

на жртвата. Жтрвите може да бидат силувани, застрашувани, 

тепани, а во некои случаи и убивани. Додека се под контрола 

на трговците со луѓе, тие најчесто не знаат каде да се обратат 

за помош и/или се премногу уплашени да ја побараат. 

Понекогаш жртвите кои ќе им избегаат на трговците со луѓе 

стануваат жртви на властите кои ги депортираат заради 

нивниот статус на  нелегални мигранти, наместо да им ја 

пружат заштитата која тие ја заслужуваат. Дури и кога се 

финално слободни, физичките и психичките последици и 

траумата од злоупотребата извршена над нив продолжуваат да 

влијаат на нивното физичко и ментално здравје. Жигосувањето 

на жртвите од трговија со луѓе е исто така честа последица од 

овој процес. Жртвите често се посрамотени од тоа што биле 

принудени да го прават и не сакаат заедниците од каде 

потекнуваат да знаат низ што се поминале. Исто така, нивните 

семејства може да ги отфрлат, со што се загрозува нивната 

реинтеграција во заедниците на кои припаѓаат.  

 

МИТ 

 

Само необразовани и 

сиромашни лица може да 

станат жртви на трговија 

со луѓе. 

 

Иако некои од жртвите се 

немоќни затоа што живеат 

во сиромаштија, трговија 

со луѓе се врши со сите 

видови на лица. Во некои 

делови од светот постои 

ризик за  жените со високо 

образование затоа што 

онаму каде што живеат 

има малку работни места 

кои им се достапни, па тие 

може да побараат можност 

на друго место.   

 

 

 

МИТ 

 

Трговија со луѓе 

преставува проблем само 

на Источна Европа и 

Југоисточна Азија. 

 

Иако повеќето луѓе 

слушнале за трговија со 

луѓе и експлоатацијата во 

Источна Европа и трговија 

со деца од Југоисточна 

Азија, таа се случува во 

сите делови на светот. 
Глобализацијата и 

зголемената меѓусебна 

поврзаност во светот 

допринеле во зголемување 

на појавата на овој 

транснационален 

криминал. 
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!
 ЗАПОМНЕТЕ 

Сите држави се осетливи 

на трговија со луѓе, било 

да се матични земји, земји 

на транзит или 

одредишни земји, или 

некоја комбинација од 

сите три. 

 

ПОСЛЕДИЦИ ПО ЗАЕДНИЦАТА 

Последиците од трговијата со луѓе може да бидат страшни и 

сурови за матичните земји, земјите на транзит и земјите – 

крајни дестинации. Ако во една држава се открие жртва на 

трговија со луѓе, тоа најчесто значи дека постојат една или 

повеќе криминални групи кои користат соодветните начини за 

да намамат, регрутираат, транспортираат и експлоатираат 

други лица. Ваквите организации најчесто се поврзани со 

криминални активности, кои вклучуваат криумчарење на 

оружје и дрога, како и перење на пари. Доследно на ова, 

истото може да повлече и дека постои корупција помеѓу 

службените лица со која се олеснуваат незаконските 

активности на трговците со луѓе. Дестабилизација на 

економијата и на јавниот сектор предизвикани од корупцијата 

може да има сериозни последици по државите. Исто така тоа 

може да има негативно влијание и на довербата на јавноста во 

владата. 

 

ОДГОВОР НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ 

Трговијата со луѓе преставува глобален проблем кој секоја 

година влијае на стотици и илјадници луѓе. Одговарањето на 

нејзините предизвици преставува тешка и сложена задача за 

владите, креаторите на политики и организациите кои им 

помагаат на жртвите од таквата трговија. Севкупните 

активности во борбата против ова зло најчесто се фокусираат 

на три јасни цели: 

1. Превенција 

2. Заштита 

3. Судско гонење 

Сложеноста на трговијата со луѓе бара холистички пристап кој 

од една страна е доволно широк за да се справи со проблемите 

од повеќе нивоа, а од друга страна да биде доволно 

специфичен за да има смисла во локалниот контекст. 

Трговците со луѓе ги земаат во предвид постојните 

миграциони текови и потенцијалните групи на мигранти кои 

може да бидат експлоатирани. Затоа од особено значење е да 

се идентификуваат локалниот контекст и специфичните 

механизми на трговијата со луѓе кои се присутни во државата 

за да се креира стратегиски одговор на овој проблем. 

Активностите за превенција се особено важни во борбата 

против трговијата со луѓе. На пример, матичните земји може 

да работат на тоа да обезбедат алтернативи за групите кои 

може да бидат посебно осетливи на трговијата со луѓе. Земјите 

на транзит може да работат на зајакнување на граничната 

контрола и обезбедувањето на обука на своите службеници со 

цел да им овозможат да ги идентификуваат подгрупите на 

жртви на трговијата со луѓе во рамки на поголеми групи на 

мигранти кои поминуваат преку нејзина територија, било тоа 

да е легално или илегално.  
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Земјите - крајни дестинации може да се фокусираат на 

експлоатацијата која може да се случи на нивна територија и 

да работат на зајакнување на работничките права на 

мигрантите, или на олеснување на легалните текови на 

миграција за да ја намалат побарувачката за илегални 

мигранти. 

Како дополнение на активностите за превенција на трговијата 

со луѓе, заштитата на нејзините жртви преставува основен дел 

од било каков одговор против таквата трговија. Заштитата 

вклучува безбедно чување на идентификуваните жртви,  во 

исто време исполнувајќи ги нивните неодложни основни 

потреби (на пример, засолниште, медицинска и психолошка 

грижа, храна и облека). Безбедното чување на жртвите исто 

така бара висок степен на доверба при управување со таквите 

случаи – што значи заштита на идентитетот на жртвата. Ова е 

од основно значење не само за заштита на жртвите и 

давателите на ваквите услуги од трговците со луѓе, туку и 

заштита на жртвите од жигосување во рамки на нивните 

семејства или домашната заедница. 

Заштитата исто така значи создавање на средина (социјална, 

политичка и законска) во која ќе ја унапредува заштитата на 

жртвите од трговијата со луѓе. Тоа може да подразбира 

овозможување на специјални визи за да им се дозволи на 

жртвите од други држави да останат законски во државата (во 

некои случаи во замена за соработка со властите). Треба да се 

користи соодветна законска регулатива не само за законско 

гонење на трговците со луѓе, туку и за заштита на нивните 

жртви. Пристапот до судскиот систем им дава на жртвите 

можност за правда и надоместок. Исто така, заштитата може 

да вклучи и помагање на жртвите да се вратат во своите 

региони или држави – безбедно и пред се доброволно, и да се 

реинтегрираат назад во околината. 

Уште еден важен дел од целосната стратегија во борбата 

против трговијата со луѓе преставува судското гонење на 

трговците со луѓе. Зајакнувањето на регулативата и 

политиката трговците со луѓе да се сметаат за виновни за 

нивните криминални злодела преставува потреба, со цел да се 

постигнат саканите ефекти против трговците со луѓе. Во некои 

држави, се конфискува нивниот имот и собраните средства се 

користат за програмите за помош на нивните жртви. Многу е 

важна меѓународната соработка, имајќи ја во предвид 

интернационалната природа на ваквиот криминал. На пример, 

изолираното справување со проблемите во земјата дестинација 

преставува само парцијално решение. Матичните земји, 

земјите на транзит и земјите деситинации мора да работат 

заедно за да ги идентификуваат механизмите на трговијата со 

луѓе, соодветно да ги идентификуваат и да им дадат поддршка 

на нејзините жртви, да ги гонат и да ги казнуваат трговците со 

луѓе. 
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И конечно, кога се работи во сферата на борба против 

трговијата со луѓе, важно е да се имаат во предвид следниве 

теми кои се преплетуваат и меѓусебно си влијаат: 

 

 Фокусираност на жртвата 

 Обезбедување на одговор според полот на жртвата 

 Соработка и партнерство 

 

Најуспешни стратегии се оние кои се насочени кон 

изворните причини за трговијата со луѓе, оние кои ја 

зајакнуваат постојната законската рамка со цел да се врши 

судско гонење на трговците со луѓе, и оние кои работат на 

подигнување на свеста на релевантните актери со цел да се 

утврди дека жртвите на трговијата со луѓе се во центарот 

на активностите против трговијата со луѓе. Иако 

справувањето со трговијата со луѓе е тешка задача, тоа е 

предизвик со кој светската заедница мора континуирано да 

се справува преку зголемени и подобрени мерки против 

трговијата со луѓе, како и преку подобрена меѓусебна 

соработка. 
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1 Иако користењето на зборот „жртва“ е понекогаш 

контроверзен заради своето нагласување на ранливоста 

и немоќта, истиот се користи во делови од овој модул за 

да се опише реалноста со која се соочуваат лицата 

затекнати во трговијата со луѓе кои зависат од милоста 

на трговците со луѓе, како и на властите. Сепак, ова не 

сугерира дека лицата кои се затекнати во трговијата со 

луѓе остануваат немоќни, нити дека треба да бидат 

заштитувани или потценувани. За потребите на овој 

модул, терминот „жртви на трговија со луѓе“ треба да 

се разбере дека значи било кое лице над кое се врши 

трговија со луѓе. 

2 Официјалниот текст на Конвенцијата и на протоколот 

може да биде превземен од следнава Интернет страна: 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.ht

ml 

3 Ажурираните бројки се достапни на              

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html 

4  Точните цифри за жртвите на трговија со луѓе е тешко 

да се одредат и проценките околу тоа варираат. Владата 

на САД проценува дека таа бројка изнесува 600,000 – 

800,000 лица годишно. Според UNIСEF, секоја година 1 

милион деца се жртви на трговијата со луѓе. Од своја 

страна, UNODC изјавува дека годишниот профит од 

трговијата со луѓе изнесува 8 милијарди USD, што е 

споредливо со бројките од трговијата со дрога.  

 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html
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ЗОШТО ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА НА ЖРТВИ Е ВАЖНА 

Процесот на идентификација има за цел да помогне при 

утврдувањето дали одредена личност е или не е потенцијална 

жртва од трговија на луѓе, според дефиницијата дадена со 

протоколот на ОН. Трговијата на луѓе преставува грозоморен 

криминал и можеби претставува едно од најтешките 

прекршувања на човековите права. Жртвите од трговијата на 

луѓе се често експлоатирани на незамисливи начини, 

преживувајќи силувања, рутински физички и/или психички 

малтретирања, гладување, понижување и други најразлични 

форми на деградирање. Идентификувањето на жртвите од 

трговијата на луѓе е важно затоа што тие најверојатно имаат 

итни и акутни физички, сексуални и психолошки здравствени 

потреби. Најважна цел на идентификацијата на ваквите жртви 

е обезбедувањето на соодветни мерки кои може да се преземат 

за да им се помогне. Од најитна природа е отстранувањето на 

жртвите од моментална експлоататорска состојба во која се 

наоѓаат, за да не бидат предмет на понатамошни физички или 

психолошки неправди. Може да бидат потребни и посебни 

безбедносни процедури за да се оневозможи нивното 

понатамошно изложување на ризици. 

Во постапувањето со жртвите од трговија на луѓе, постојано 

треба да имаме во предвид дека жртвите од трговија на луѓе се 

жртви на криминал, а не дека тие се криминалците. Иако не 

сите држави имаат детални закони против трговијата на луѓе 

кои специфично се однесуваат на неа, речиси секоја држава 

има закон кој реално може да се користи за да се води  истрага 

и судски да се гони криминалот кој се занимава со трговијата 

на луѓе.  

 

ОСНОВИ НА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖРТВИ 

Трговијата на луѓе е комплексна појава која вклучува голем 

број на променливи фактори. Лицата може да бидат предмет 

на трговија на луѓе за покрај друго, да работат како слуги, како 

домашни прислужници, фабрички работници, со цел да стапат 

во брак, за сексуално слугување, за посвојување, за питање, за 

порнографија, да служат во вооружени сили или да бидат 

џокеи на камили, под одредени околности. 

Кога се стремите да идентификувате можни жртви од трговија 

на луѓе, имајте ги во предвид следниве принципи: 

 Трговијата на луѓе се однесува на процес или низа на 

настани, кој често започнува со регрутирање или 

принудување и завршува со обид за експлоатација или со 

вистинска експлоатација на лицето. 

 

!
ЗАПОМНЕТЕ 

Постојат бројни причини  

зошто лицата кои се 

предмет на трговија на 

луѓе не се решаваат да 

побараат помош. Можно е 

да се физички заробени 

или постојано 

надгледувани. Може да се 

плашат од одмазда кон 

нив или нивните семејства 

или да се чувствуваат 

засрамени и збунети или 

пак дека самите си се 

виновни за настаната 

ситуација. 
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ЗАБЕЛЕШКА 

Лицата кои се предмет на 

трговија на луѓе може да 

ги најдете и во центрите за 

притвор, затоа што 

понекогаш тие се уапсени 

за илегална миграција или 

друг криминал поврзан со 

нивната експлоатација. 

Кога (потенцијална) жртва 

ќе се открие во установа за 

притвор, потребно е истата 

да биде отстранета од оваа 

установа и да се одведе на 

безбедно во сигурна 

околина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицата може да бидат предмет на трговија на луѓе во 

рамки на државата (домашна/внатрешна трговија на луѓе) 

или преку граница (меѓународна трговија на луѓе). 

 Се применуваат различни стандарди за возрасни и за деца. 

 Постои разлика помеѓу криумчарење и трговија на луѓе. 

 Жртви од трговија на луѓе може да бидат мажи, жени и 

деца. 

 

КОЈ МОЖЕ ДА ГИ ИДЕНТИФИКУВА ЖРТВИТЕ ОД 

ТРГОВИЈА НА ЛУЃЕ 

Во зависност од локалните услови и законската регулатива, 

жртвите од трговија на луѓе може да бидат идентификувани 

од страна на различни агенции, вклучувајќи ги оние за 

имиграција, полицијата, или други органи кои ги 

спроведуваат законите, агенции за социјални услуги, 

невладини организации, меѓународни организации, други 

заинтересирани граѓани, па дури и други жртви од трговија на 

луѓе. Во некои случаи, жртвите може да бидат 

идентификувани преку СОС телефонски линии или пак може 

да побегнале од своите експлоататори. Лицата кои се предмет 

од трговија на луѓе може да бидат најдени на најразлични 

локации – често поврзани со нивната форма на експлоатација 

– како на пример: барови, ресторани, ноќни клубови, фабрики, 

погони со мизерни работни услови, јавни куќи, агенции за 

придружба, салони за масажа, рудници, земјоделски полиња 

и/или, помеѓу другото, и во приватни куќи. 

Со цел да им се помогне на жртвите од трговија на луѓе со 

соодветни социјални услуги, идентификацијата може да ја 

извршуваат невладини или меѓународни организации. Во 

идеален случај, таквите акции би биле поддржани од 

националното законодавство или од националната политика 

за трговија на луѓе. Сепак, во поголемиот број на случаи и 

околности, таквата поддршка можно е сеуште да не постои во 

рамките на националното законодавство. 

 

 

ПРОЦЕС НА АНАЛИЗИРАЊЕ 

Цел на анализирањето
1
 

Соодветната анализа на потенцијалните лица предмет на 

трговија на луѓе е од голема важност во процесот на 

утврдување на тоа дека истите се навистина жртви од трговија 

на луѓе, а не дека се мигранти кои биле прокриумчарени или 

пак некои други непрописни мигранти, или пак други лица кои 

се во ситуација на злоупотреба и на кои им е потребна помош 

и/или заштита. 



ВТОР ДЕЛ 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖРТВИ 
 

Модули за обука на ИОМ против трговија на луѓе   19 

 

 

 

Зошто е важно правилно да се идентификуваат жртвите од 

трговија на луѓе 

 Во голем број на земјите – крајни дестинации жртвите од 

трговијата на луѓе може да бидат погрешно помешани со 

непрописните мигранти и заедно да бидат депортирани или 

ставени во притвор без да бидат правилно идентификувани. 

 Помошта и заштитата кои им се потребни на различните 

категории на лица кои бараат помош ќе бидат различни од 

оние кои им се потребни на лицата кои се предмет од 

трговија на луѓе. 

 Лицата кои се предмет на трговија на луѓе најчесто имаат 

итни и акутни физички, сексуални и психолошки 

здравствени потреби кои вообичаено не се присутни во 

случаите кои вклучуваат прокриумчарени или друг вид на 

непрописни мигранти. 

 Лицата кои се предмет на трговија на луѓе се жртви на 

сериозен криминал и потребни се посебни безбедносни 

подготовки и процедури  бидејќи членовите на персоналот 

на организациите кои им пружаат услуги се исто така 

изложени на посебен ризик. 

 Постојат индикации дека групите на организиран криминал 

пробале да се инфилтрираат во интервладините и 

невладините организации и програмите за помош за на тој 

начин да ги лоцираат своите жртви кои избегале од нив или 

оние кои сведочат, односно се подготвуваат да сведочат 

против нив. 

 

 

 

 

Процесот на анализа за утврдување на тоа дали одредено лице 

е или не е жртва од трговија на луѓе се состои од два дела: 

 

1. Проценка на голем број на индикатори кои треба да 

бидат евалвирани пред да се изврши интервјуто со 

лицето: 

2. Интервју со лицето, кое се состои од цел низ на 

прашања кои се фокусираат на три елементи: 

мобилизација, средства и  експлоатација. 

 

Процесот на анализирање и идентификација започнува со 

разгледување на околностите кои се својствени за секој случај 

пред на лицето да му се постават прашања кои се поврзани со 

трговија со луѓе.  
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Прв чекор: Проценка на индикаторите за идентификација 

на лице кое е предмет на трговија на луѓе 

 

Трговијата на луѓе претставува подземен криминал и според 

тоа е можно да биде многу тешко веднаш да се препознае лице 

кое е предмет на таа трговијата на луѓе.  Многу од жртвите не 

се во можност да го напуштат своето работно место без 

придружба и не се во можност да контактираат со своите 

семејства или пријатели. Сепак, постојат некои заеднички 

индикатори кои може да „подигнат црвено знаменце“ што би 

значело дека е можно лицето да е жртва на трговија на луѓе. 

Треба да се забележи дека индикаторите кои се наброени 

подолу имаат за цел да помогнат во целосниот процес на 

проценка и дека се генерализирани. Постојат исклучоци во 

поглед на секој од нив. Локалните услови и искуството може 

да покажат дека постои потреба за дополнителни или за 

прилагодени индикатори. Оние кои работат на 

идентификацијата на лицата кои се предмет на трговија на 

луѓе треба да ги прилагодуваат и да ги прошируваат овој 

процес соодветно. Сите индикатори треба да бидат земени во 

предвид збирно, затоа што нити еден од нив сам по себе нема 

да даде одговор. 

 

Најчести индикатори 

 Лицето не е во можност да се пресели на друго место или да 

ја напушти својата работа. 

 Лицето не располага со своите пари. 

 Лицето не ги контролира своите документи, како на пример 

пасошот, личната карта и сл. 

 На лицето не му се плаќа или му се плаќа многу малку за 

неговиот труд. 

 Лицето живее со поголем број на лица во несанитарни 

услови или живее со работодавачот. 

 Лицето е ретко само и изгледа дека секогаш со себе има 

придружба. 

 Лицето се чини дека има видливи физички повреди или 

лузни, како посекотини, модрици или изгореници. 

 Мора да се заработи одреден износ секој ден или мора секој 

ден да се забавуваат одреден број на клиенти.  

 Лицето покажува послушно однесување. 

 Лицето покажува знаци на емоционален стрес и психички 

проблеми, како на пример депресија, нервоза, само-

нанесувачки повреди или покажува самоубиствени намери. 

 Силно обезбедување на комерцијални објекти (бордели, 

караоке клубови, салони за масажа и сл.) вклучувајќи и 

прозори со решетки, заклучени врати, изолирани локации и 

електронско надгледување. 
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 Не постои можност за избор на клиент или избор на 

сексуалните чинови кои треба да бидат изведени, или пак, 

не постои можност за користење на средство за заштита 

(презерватив). 

 Должничка врска. 

Други индикатори за проценка 

Возраст: Генерално земено, колку е постаро лицето, толку е 

помала веројатноста дека станува збор за трговија на луѓе. 

Индикаторите кои се на располагање покажуваат пораст на 

трговијата на деца или многу млади возрасни. 

Трговијата со луѓе заради сексуална експлоатација или 

принудна работа нормално ќе биде насочена кон помлади 

жртви, затоа што трговците на луѓе и нивните помошници 

знаат дека тешката физичка работа во услови слични на 

ропство бара помлади и кондиционо поспремни лица. Истото 

ова може да се каже и за случаите за трговија на луѓе заради 

сексуална експлоатација, затоа што клиентите преферираат 

помлади лица кои се попрофитабилни отколку постарите. Во 

случај на донирање на органи, колку е донаторот помлад и во 

подобра физичка кондиција, толку е тоа подобро за трговецот 

на луѓе и потенцијалниот купувач. 

Сепак, и постарите лица се предмет на трговија на луѓе. На 

пример, во Југоисточна Азија, каде постарите лица се предмет 

на трговија на луѓе со цел да вршат улично питање. Возраста 

не преставува значаен фактор кога цел на трговијата на луѓе 

преставува домашното слугување. 

Пол: Релевантноста на полот најмногу ќе зависи од локацијата 

и видот на експлоатација кои се вклучени. Трговијата на луѓе 

заради сексуална експлоатација е најзастапена помеѓу жените 

и девојките. Сепак, во пораст е трговијата со мажи со цел за 

сексуална експлоатација, посебно на тинејџери и млади 

момчиња, па според тоа тие не смеат да бидат туку така 

исклучени. 

Националност: Синџирот на пронаоѓање на жртви се темели 

на искористувањето на комбинација на фактори кои 

вклучуваат сиромаштија, дискриминација, недостаток од 

можности, па според тоа, не може да се исклучи тоа дека 

жртвите може да потекнуваат од богати индустријализирани 

земји. Доказите, посебно за трговија на деца заради нивна 

сексуална експлоатација, покажуваат зголемување на бројот на 

вакви жртви од богатите, индустријализирани држави. 

Знаење и искуство: Лицата кои работат на идентификацијата 

на лица кои се предмет на трговија на луѓе треба да ги 

евалвираат сите елементи дадени погоре и самите да се 

запрашаат дали информациите за одреден случај се 

конзистентни со нивното знаење и искуството за активностите 

поврзани со трговија на луѓе, како и дали начинот на водење 

на овие операции е типичен за одредениот регион. 

  ВАЖНО 

Секој индикатор може да 

се интерпретира на повеќе 

од еден начин. Важно е, 

кога се врши одредување,  

збирно да се евалвираат. 
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Втор чекор: Истражување на дефиницијата за трговија на 

луѓе 

За да се идентификуваат лицата кои се потенцијални жртви од 

трговија на луѓе, потребно е основно разбирање на 

дефиницијата за „трговија на луѓе“. За да може да помагаме во 

процесот на идентификација, треба да се потпираме на 

меѓународната бенчмарк дефиниција за трговија на луѓе 

дадена во Член 3 на Протоколот на ОН за трговија на луѓе. 

Според  оваа дефиниција, прво што треба да се направи е да се 

утврди дали потенцијалната жртва е дете или возрасна 

личност. Запаметете, стандардот за утврдување дали дете е 

жртва од трговија на луѓе го исклучува поимот средства. 

За возрасни, дефиницијата мора понатаму да се подели на три 

елементи: мобилизација, средства и експлоатација (или 

намера за експлоатација). За деца, дефиницијата понатаму се 

дели на два елементи, мобилизација и експлоатација (или 

намера за експлоатација). 

Следниве точки мора да бидат разгледани за да се направи 

разлика помеѓу криумчарење и трговија на луѓе. 

 Мобилизација – и трговците и криумчарите на луѓе ги 

транспортираат и пренесуваат лицата. Според тоа, и двете го 

исполнуваат ова ниво од криминалот дефиниран со 

Протоколот на ОН. 

 Средства – криумчарите вообичаено не користат било кое 

од средствата кои се наведени во Член 3: не постои елемент 

на извртување на слободната волја на лицето, било тоа да е 

тоа со употреба на сила, измама нити пак злоупотреба на моќ. 

Според тоа, овие услови, кои се потребни за да се изврши 

трговијата на луѓе, не се исполнети и го разликуваат 

криумчарењето од трговијата на луѓе. Всушност, во 

поголемиот број на случаи на криумчарење, непрописните 

мигранти бараат и иницираат постоење на договори помеѓу 

нив и криумчарите, во исполнувањето на своите цели за 

илегален премин преку границата. 

 Експлоатација – дури и ако може понекогаш да се тврди 

дека криумчарите ја злоупотребуваат позицијата на немоќ на 

лицата кои се во нивна контрола, тие тоа не го прават со цел 

да ги експлоатираат мигрантите на начин опишан во 

дефиницијата во Протоколот. Односите помеѓу криумчарите 

и криумчарените мигранти е само со цел да се напушти една 

држава и да се премине во друга за одреден насдомест. 

Односот помеѓу нив запира во моментот кога ќе се изврши 

нелегалниот влез. Она што после тоа ќе го прави мигрантот 

не преставува понатамошна грижа на криумчарот, што не е 

случај со трговецот на луѓе. 
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Донесување на одлука: Дали лицето е жртва од 

трговија на луѓе? 
Во процесот на анализирање, од помош е да се помине низ 

серија на прашања кои се однесуваат на трите взаемно 

поврзани елементи: мобилизација, средства и 

експлоатација. (Погледнете го Додатокот за Пример на 

формулар за анализирање) 

 

МОБИЛИЗАЦИЈА: 
Прво, утврдете дали лицето било регрутирано? ИЛИ 

транспортирано? ИЛИ трансферирано? ИЛИ засолнувано? 

ИЛИ прифатено. Ако одговорот на барем едно од овие 

прашања е ДА, продолжете понатаму кон средствата кои биле 

вклучени. Ако одговорот е НЕ, ова лице НЕ Е жртва од 

трговија на луѓе. 

Примери за прашања кои се однесуваат на елементот 

мобилизација вклучуваат: 

 На кој начин е инициран контактот? 

Контактот е инициран или од трговците на луѓе преку мрежата 

на лични или семејни контакти, или пак жртвата, на пример, 

преку одговарање на реклама за вработување во странство. 

Исто така не е редок случај за младите девојки да бидат 

регрутирани од страна на маж кој вложил време и труд да се 

постави како нејзино момче, пред да ја тргува. Ова е 

спротивно од криумчарењето, каде засегнатото лице е тоа кое 

најчесто му се обраќа на криумчарот за помош да ја напушти 

државата и да влезе во друга. Во случај на внатрешна или 

регионална трговија на луѓе, посебно заради принудна работа, 

регрутирањето често не е ништо покомплицирано отколку 

личен контакт со лице или семејство. Во случаи на деца, тие 

може да бидат продадени од страна на нивните бедни 

родители или да се одобри да одат со лицето кое врши 

регрутирање, затоа што родителите веруваат дека тоа 

преставува подобра иднина за нивното дете.  

 Дали лицето било насилно транспортирано надвор од 

матичната држава или регион или друга локација внатре во 

државата со цел да биде експлоатирано? 

Понекогаш жртвите од трговија на луѓе се киднапирани и 

одведени, што секогаш преставува јасен индикатор дека во тој 

случај станува збор за трговија на луѓе. 

 Дали биле преминати некои државни граници, и ако биле, 

дали тие биле преминати скришно или јавно? Ако биле јавно, 

дали користените документи за влез биле лични документи на 

лицето или биле фалсификувани, или дали се користела 

фалсификувана виза?  
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Многу од жртвите од трговија на луѓе скришно ги 

преминуваат границите, било пешки или притаени во возила, 

но многу од нив исто така патуваат јавно, користејќи 

сопствени оригинални документи кои може но не мора да 

содржат фалсификувани визи. Исто така, може да им бидат 

дадени фалсификувани или украдени документи. 

Повторно, елементот на мобилизација во голема мерка ќе 

влијае од околностите и локацијата. Влез во соседна држава 

или внатре во регионот може да биде многу полесен со 

користење на средства за притајување, додека пак патувањето 

и влезот во подалечни држави поверојатно е дека ќе се случи 

со јавно патување и издавање на документи, бидејќи нормално 

вклучува патување со авион, со воз или со брод, па според тоа 

и влезни контроли. Што е уште поважно, во случаи во кои 

регрутирањето е извршено преку измама, трговците на луѓе 

имаат интерес да одржуваат надворешност на легалност, 

користејќи ги сопствените документи на жртвата. Ако ова не 

го прават, ризикуваат појава на сомнеж од страна на 

измамената жртва или пак судско гонење. 

 

СРЕДСТВА: 
Имајќи во предвид дека елементот мобилизација е исполнет, 

следи утврдување дали лицето било присилено? ИЛИ 

заплашувано? ИЛИ принудувано? ИЛИ одведено? ИЛИ 

предмет на измама? ИЛИ излажано? ИЛИ предмет на 

злоупотреба на сила? Ако одговорот е ДА на барем едно од 

овие средства, преминете на елементот експлоатација (или 

дали имало намера за експлоатација). Ако одговорот е НЕ, а 

жртвата е дете, продолжете кон елементот експлоатација. 

Ако лицето е возрасно и одговорот е НЕ, ова лице НЕ Е жртва 

од трговија на луѓе. 

 

Примери за прашања кои се однесуваат на елементот 

средства вклучуваат: 

 Кој вид на работа Ви бил ветен или сте го очекувале, било на 

друга локација во истата држава или во странство? 

На жртвите од трговија на луѓе можеби им било ветен еден вид 

на работа (како на пример, чувар во маркет), но потоа биле 

принудени да работат друг вид на работа (како на пример, 

домашен слуга). 

 Колкава плата и какви услови за работа Ви беа ветени или 

наведени во крајното одредиште? 

Трговијата на луѓе вклучува широк спектар на 

експлоататорски ситуации, па дали лицето однапред ја знаело 

или не природата на работата или условите во кои ќе работи, 

ќе зависи од околностите на случајот и начинот на кој работи 

трговецот на луѓе. 
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Она што може сигурно да се знае, е тоа дека лицето било 

измамено или излажено за природата на работата, или за 

нејзините услови. Лицата кои се предмет на трговија на луѓе 

можно е да биле целосно или делумно заведени во поглед на 

работата или активноста. На пример, можеби знаеле каква 

работа ќе ги очекува, но не ги знаеле работните услови или 

нивото на заработувачка. Исто така, на пример, на жените и 

девојките може да им биде кажано дека ќе работат како 

келнерки или танчерки, но не и тоа дека исто така ќе треба да 

ги „забавуваат“ своите клиенти, нити пак како. Често, се знае 

природата на работата, но не и условите за таа работа (т.е. дека 

работниците ќе се држат во услови слични на ропство со мала 

или никаква плата). 

 Дали однапред биле платени било какви пари? 

Често, финансиските договори се првенствени, затоа што 

криминалот се прави заради финансиска корист. Сепак, треба 

да се има во предвид дека трговијата на луѓе не се прави само 

заради финансиска корист, туку и од други мотиви, на пример, 

за служење во воени единици или за услуги во домаќинство. 

Трговијата на луѓе често вклучува некаква форма на 

должничка врска со која жртвата се држи под јарем и се 

принудува да го отплаќа долгот надвор од заработката која од 

неа ја добива трговецот со луѓе. 

 Кај кого се документите на жртвата? 

На лицата кои се предмет на трговија на луѓе најчесто не им е 

дозволено да ги чуваат своите лични документи кај себе, затоа 

што може да ги искористат за да избегаат. Одземањето на 

документи е вообичаен начин за контрола кој го користат 

трговците на луѓе за да ги тероризираат и присилуваат своите 

жртви. Сепак, имајте во предвид дека отсуството на документи 

е исто така одлика на случаите на азил и криумчарење.  

 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА: 
Имајќи во предвид дека елементите мобилизација и средства 

се исполнети, следи утврдување дали лицето било 

експлоатирано или имало намера за експлоатација? 

Експлоатацијата може да вклучува:  проституција ИЛИ други 

форми на сексуална експлоатација ИЛИ принудна работа? 

ИЛИ ропство ИЛИ други практики слични на ропство (на 

пример, насилна воена служба) ИЛИ слугување ИЛИ 

отстранување на органи. Ако лицето било предмет на барем 

една од овие форми на експлоатација, тогаш лицето е жртва од 

трговија на луѓе. Ако одговорот е НЕ, ова лице НЕ Е жртва од 

трговија на луѓе. 
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Примери за прашања кои се однесуваат на елементот 

експлоатација вклучуваат: 

 Дали лицето било физички или психички малтретирано? 

 Дали лицето можело да ја задржи својата заработка за 

себе? 

 Дали лицето можело да ја напушти својата работа? Да се 

пресели на друго место? 

 Дали лицето било лишено од храна или од медицинска 

грижа? 

 Дали лицето имало можност да остане во контакт со 

своето семејство? 

 Дали лицето било предмет на сексуална злоупотреба или 

малтретирање? 
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1 Адаптирано од Поглавје 2 – Анализирање на жртви 

од трговија на луѓе од Прирачник на ИОМ за 

директна помош на жртви од трговија на луѓе. 

 



 

 

ЗАБЕЛЕШКИ: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



  

 

 

ТРET ДЕЛ 

ДА ЗАПОЧНЕМЕ 
 

 

Модули за обука на ИОМ против трговија на луѓе         29 
 

ОСНОВИ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА ИНТЕРВЈУИРАЊЕ 

Интервјуирањето на жртвите на трговијата на луѓе подига 

голем број на како етички, така и безбедносни грижи, и за 

жртвата и за лицето кое го врши интервјуто. 

Треба да се обрати посебно внимание во случаите кога 

интервјуто со жртвата се врши додека таа сеуште е во 

ситуација кога е тргувана. Ова се најризичните видови на 

интервјуа, па лицето кое го врши интервјуто треба посебно да 

внимава да не ја стави жртвата во поголема опасност како 

резултат на интервјуто. Лицата кои сеуште се во позиција на 

трговија на луѓе често се чувствуваат како да се во стапица. 

Секој нивни потег некој можеби го следи, а нивната слобода 

на движење често е ограничена. Тие најчесто се физички и 

психички малтретирани и е можно да не ги знаат своите 

права.
1
 Жртвите кои се интервјуираат кога веќе не се  во 

позиција на трговија на луѓе можно е да имаат долг кој треба 

да го платат, може да чувствуваат дека тие или нивните 

семејства ја добиле заслужената казна, или може да се 

чувствуваат жигосани од околината заради таквото свое 

искуство. Ваквите работи го усложнуваат воспоставувањето на 

доверба и добивањето на информации кои се потребни за да 

може да им се помогне. 

Усвојувањето на соодветни безбедносни и етички процедури 

ќе биде од взаемна корист и за жртвите и за лицата кои ги 

вршат интервјуата. Здобивањето на вештини за да се исполни 

ваквата одговорност бара од лицата желба да учат како да 

комуницираат, како да слушаат и чувствително да реагираат во 

осетливите ситуации. 

Освен ваквата суштинска одговорност, од основно значење е 

ваквите процедури да се спроведат на вешт и чувствителен 

начин што пак ќе придонесе за поттикнување на опоравокот на 

жртвата. Всушност, сите средби со лицето кое му помага, 

може да се сфатат како дел од процесот на оздравување на 

жртвата. Позитивните средби може да помогнат во градењето 

на доверба на лицето кон другите, подигнување на 

самодовербата, како и поттикнување на надежта за подобра 

иднина. Од друга страна, негативните искуства може да 

предизвикаат жртвата да се чувствува засрамено, жигосано, 

бесцелно и безнадежно. Дејствувањето на ладен и безличен 

начин најверојатно ќе биде контрапродуктивно и за жртвата и 

за лицето кое го врши интервјуто. 

Во секој случај, овие принципи треба да се користат на начин 

кој ја препознава реалноста на притисокот, пречките, 

компликациите и достапните ресурси во секој засебен случај. 
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  ВАЖНО  

Имајќи ја во предвид 

важноста на интервјуто, од 

основно значење е лицето 

кое се интервјуира да го 

разбере тоа што му се 

кажува. Ако постои било 

каква двојба за можноста 

на лицето да го разбере 

контекстот и деталите на 

интервјуто, потребно е, 

онаму каде тоа е можно, да 

биде присутен и 

преведувач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципот сумиран во овој дел едноставно дава упатство за 

етички третман на жртвата од трговија на луѓе. Дејствувањето 

на морален и етички начин значи пред се да се има во предвид 

што е од најдобар интерес за секоја личност во околностите 

во кои се наоѓа. 

Во случај на деца (под 18 години) и лица на кои им е потребна 

посебна помош (на пример, ментално заостанати, лица со 

екстремни психолошки потешкотии), упатствата кои во овој 

прирачник понатаму се детално разгледани мора да се 

комбинираат со други специфични важечки процедури (на 

пример, за малолетници без придружба, лица кои имаат 

потреба да им се додели тутор или законски претставник, 

итн..). 

 

ТЕХНИКИ ЗА ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
2
 

Интервјуата најверојатно ќе преставуваат предизвик за секој 

кој може да биде соочен со лице кое успеало да преживее 

заради фактот што било претпазливо, сомничаво и внимателно 

со информациите. За време на ваквото интервју, не е ретко 

лицето кое било предмет на трговија на луѓе да реагира на 

лицето кое му врши интервју на трауматизиран, 

непријателски, сомничав или одбранбен начин, или во 

комбинација од наведените. При иницијалното интервју 

можно е да биде многу тешко да се добијат доволно 

информации за одлучно да се утврди дека лицето навистина е 

жртва од трговија на луѓе. 

Лицето може да се чувствува како да не може или не сака да 

биде интервјуирано и да одговара на прашања кои се 

однесуваат на трауматични или болни настани. Ваквата 

неможност или воздржаност може да биде резултат на многу 

причини. Дополнително на често оправданиот страв и нервоза 

во поглед на можните последици по нив или по нивните 

семејства, жртвите може всушност да страдаат од благо до 

силно губење на памтењето, заради траумата која ја 

преживеале. Настојувањето жртвата да открие детали кои таа 

или не може или не сака да ги изнесе може да ја подигне 

нивната нервоза и да го отежне добивањето на информации. 

Лицето кое го врши интервјуто треба да покаже разбирање и 

да објасни дека целта на интервјуто е да се идентификува 

најефикасниот начин за помош и заштита на лицето, а дека тоа 

може да се постигне единствено ако се добијат релевантни 

информации од потенцијалната жртва. Како лицето го врши 

иницијалното интервју ќе зависи од неговата проценка за 

ситуацијата, имајќи ја во предвид, покрај другото, состојбата 

на лицето и неговите реакции. Очигледно, користењето на 

формат на прашалници нема да му олесни на лицето и според 

тоа треба онаму каде е можно да се избегнува.  
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Лицето кое го врши интервјуто треба да одлучи кои прашања 

се битни за секој случај засебно и согласно на тоа да го 

прилагоди интервјуто. 

Информациите дадени подолу се наведени со цел да го олеснат 

процесот на анализирање и не е неопходно стриктно да се 

користат во секој од случаите. До оној степен до кој е тоа 

можно, стилот на интервјуто треба да биде утврден врз основа  

условите и лицето кое се интервјуира.   

 

ПРВ ЧЕКОР: ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСТО ЗА ИНТЕРВЈУ 
Првата средба со потенцијалната жртва е клучниот момент, 

затоа што таа воспоставува основи врз кои ќе се гради 

процесот на нејзина поддршка. За време на  првата средба, 

потенцијалната жртва може да биде исцрпена, збунета, 

дезориентирана, уплашена, па заради тоа можни се тешкотии 

при изнесувањето на своите искуства. Кога го вршите 

интервјуто, обидете се да препознаете и да ја цените желбата 

на жртвата да зборува тогаш кога ќе се почувствува спремна за 

тоа. Ако жртвата не е подготвена да зборува, тогаш одложете 

го интервјуто за подоцна. 

При првата средба, многу е важно да се биде добро 

подготвен. Бидете посветени целосно на интервјуто, посветете 

доволно време (околу еден час) за таа средба без да ве 

вознемируваат. Ако е можно, зборувајте насамо со 

потенцијалната жртва, без присуство на други лица – освен ако 

не ви е потребен преведувач. При изборот кој да се сретне со 

потенцијалната жртва и при изборот на преведувач, треба 

секогаш да ги имате во предвид нивната возраст, пол, религија 

и култура. 

Целите на првата средба се: 

 Да се изгради и да започне да се воспоставува доверба со 

потенцијалната жртва. 

 Да се создаде безбедна околина, лицето да се смири и да се 

успокои. 

 Да се обезбедат почетни информации. 

 Да се добие согласност од жртвата. 

 Ако сеуште не е потврдено, да се донесе конечна одлука дали 

е лицето жртва од трговија на луѓе или не. 

 

Ако лицето е сеуште во замката на трговија на луѓе, 

изведувањето на интервјуто не само што го става во ризик 

самото лице, туку во ризик го става и лицето кое го врши 

интервјуто. Затоа, интервјуто секогаш треба да се врши на 

сигурно и безбедно место. Работите кои треба да ги имате во 

предвид при одредување на местото за интервју се: 
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 Кога тоа е можно, осигурете се дека интервјуто се изведува 

во затворена приватна просторија каде други лица не може 

да ве чујат или да ве прекинуваат. 

 Единствено лице на кое ќе му се дозволи присуство треба да 

биде потенцијалната жртва, покрај лицето кое го врши 

интервјуто, преведувачот (ако е тоа потребно) и 

квалификувано лице за давање поддршка (како на пример, 

законски или психолошки советник), онаму каде тоа е 

соодветно. 

 Ако постои било каква двојба за тоа дали лицето е во 

можност да го разбере јазикот на кој се врши интервјуто, 

треба да се стори се што е во ваша моќ за да се обезбедат 

услугите на квалификуван преведувач. 

 Мобилните телефони треба да бидат исклучени. 

 Ако ви е достапна затворена просторија, поставете знак „НЕ 

ВОЗНЕМИРУВАЈ“ или некој сличен знак однадвор на 

вратата за да спречите некој да ве прекинува. 

 Ако не ви е достапна затворена и приватна просторија, 

лицето кое го врши интервјуто треба да најде што е можно 

поприватно место каде интервјуто нема да може да биде 

прислушувано. 

 Прифаќање на критичен или прашален стил на водење на 

интервју. 

 

ВТОР ЧЕКОР: ВОВЕД ВО ИНТЕРВЈУТО 

 Лицето кое го врши интервјуто треба да се престави 

себеси пред потенцијалната жртва и да ја објасни 

својата улога. 

  Треба исто така да утврди дали лицето се чувствува 

безбедно и удобно. 

 Да утврди дали на лицето му треба користење на тоалет 

и дали му треба некакво освежување. 

 Да открие дали лицето страда од некаква болка, дали му 

е неудобно или дали лицето има било какви проблеми 

кои наметнуваат потреба од итна медицинска помош. 

 Ако лицето пријави дека има потреба за итна 

медицинска помош, интервјуто не смее да продолжи се 

додека професионалниот медицински персонал не биде 

пратен и не ги изврши потребните испитувања. 

 Во случај на благи болки, како што се главоболка, може 

да се понудат лекови кои не се препишуваат од страна 

на доктор (на пример, аспирин, ибупрофен и сл.). 

 Да се опишат процедурите или активностите кои ќе се 

случат, нудејќи детали, ако тоа е можно, за распоредот, 

времетраењето, локацијата и вклучениот персонал. 
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ТРЕТ ЧЕКОР: ОБЈАСНУВАЊЕ НА ИНТЕРВЈУТО 

 Обидете се да воспоставите блискост со лицето со што ќе 

овозможите лицето да се чувствува почитувано, како лице на 

чии гледишта  им се верува. 

 Дадете кратко објаснување за целта на интервјуто кое сакате 

да го започнете. 

 Објаснете му на лицето дека интервјуто може да вклучува и 

прашања кои се однесуваат на историјата на тоа што му се 

случувало, како и тоа дека одредени теми може да бидат 

вознемирувачки, болни при присеќавање на истите и дека 

истите може да вратат некои болни спомени. 

 Кажете му на лицето дека не мора да брза при одговарањето 

на прашањата, и дека ако има потреба, може да направи 

пауза. 

  Објаснете му дека колку повеќе информации ви даде, толку 

повеќе ќе може да му помогнете. Објаснете му ги 

ограничувањата во помошта која ја дава вашата 

организација. 

 Објаснете му дека ако вие не можете да му дадете помош 

заради ограничувањата на вашата организација, дека ќе 

пробате да му помогнете со тоа што ќе најдете 

квалификувани групи или индивидуи кои може да му ја 

пружат помошта која вие не можете. 

 Информирајте го лицето дека сите негови одговори ќе бидат 

чувани строго доверливо. 

 Објаснете му на лицето дека може да поставува прашања во 

било кое време или да бара појаснување или повторување на 

тоа што било објаснето или изјавено. 

 Утврдете дека лицето јасно разбрало се што сте му објасниле. 

 Запрашајте го лицето дали во оваа етапа од интервјуто има 

нешто за што сака да ве запраша. 

 Запрашајте го лицето дали е согласно да учествува во 

интервјуто. 

 

ЧЕТВРТ ЧЕКОР: ПРИДРЖУВАЈТЕ СЕ НА СЛЕДНИВЕ 

ПРИНЦИПИ КОГА ВРШИТЕ ИНТЕРВЈУ НА ЖРТВА ОД 

ТРГОВИЈА НА ЛУЃЕ
3
 

 

Запаметете дека интервјуирањето на жртва од трговија на луѓе 

покрева бројни етички прашања, како и безбедносни грижи – 

како за жртвата, така и за лицето кое го води тоа интервју. 

Соодветното разбирање на етичките аспекти, како и 

поседувањето на соодветни вештини, ќе помогне во 

минимизирањето на ризиците по жртвата и ќе овозможи 

жртвата да открие релевантни информации. Кога се врши 

интервјуирање на жртва, треба да се имаат во предвид 

следниве водечки принципи: 
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 Не наштетувајте 

Имајќи го во предвид големиот ризик поврзан со трговијата на 

луѓе, кршливата состојба на поголемиот број на жртви и 

можностите за зголемена траума, значењето на ова основно 

правило не може да биде пренагласено. Ако постои било каква 

причина да се верува дека изведувањето на интервјуто, 

испитувањето или процедурите ќе предизвикаат лицето да се 

чувствува полошо од претходно, тоа не треба да се врши во тој 

момент. Однесувајте се кон секоја личност и кон секоја 

ситуација како да постои значителен потенцијал од 

наштетување, се додека не се докаже спротивното.  

  

 Обезбедете сигурност, безбедност и удобност 

Пред да разговарате со лицето кое е предмет од трговија на 

луѓе, од особена важност е да бидете сигурни дека тоа лице се 

чувствува сигурно и безбедно. Не е можно да се води значаен 

разговор ако лицето не се чувствува добро. Во исто време, 

лицето треба да се праша дали му е потребна медицинска 

помош. Има случаи каде лицето изјавува дека се чувствува 

доволно добро за да може да биде интервјуирано, но за време 

на интервјуто да се забележи дека на лицето не му е баш 

најдобро (т.е. има голема нервоза, исцрпено е, има физички 

или психички проблеми). Во вакви случаи, интервјуто мора 

веднаш да биде сопрено, а на лицето, до оној степен до кој се 

може, да му се понуди медицинска помош. 

 

 Обезбедете доверливост 

Запаметете дека обезбедувањето и одржувањето на 

доверливост е една од најосновните обврски на лицето кое го 

врши интервјуто. Обезбедувањето на доверливост не е од 

основно значење само за безбедноста и благосостојбата на 

жртвата, туку и директно влијае на нејзината волја да сподели 

доверливи информации и чувства. Запаметете дека 

информациите за лицето кое било предмет на трговија на луѓе 

не смее да се третираат на вообичаен начин. Информациите 

треба да се споделуваат само со лица кои заради природата на 

нивната улога во случајот мораат да ја знаат таквата 

информацијата. 

 Обезбедете информираност 

Една од најважните права на лицето кое е предмет на трговија 

на луѓе е неговото право на информираност. За лицата да може 

да донесат разумни одлуки за тоа што е она што е во најдобар 

интерес за нивното здравје, благосостојба и иднина, како и тоа 

да имаат реални очекувања од процесот на поддршка, мора да 

им бидат дадени сите информации за можностите кои им се 

достапни. Да се биде целосно информиран е исто така форма 

на еманципација која им помага на жртвите на трговијата на 

луѓе да ја повратат контролата над себе и над своите 

можности. 
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 Обезбедете писмена согласност 

Секоја личност која е предмет на трговија на луѓе, како што 

има право да биде информирана за тоа што се бара од неа, исто 

така има основно право да се согласи за тоа или истото да го 

одбие. Бидете сигурни дека секоја од жртвите јасно разбрала 

која е целта и содржината на интервјуто, за која цел ќе се 

користат информациите, своето право да го прекине 

интервјуто и правото да не одговара на некои прашања. Има 

многу препреки кои треба да се преминат за да се добие 

вистинска одобрена согласност, кои вклучуваат: јазични, 

културни и општествени разлики, стравот на лицата кои се 

предмет на трговија на луѓе, преголема почит кон лицата кои 

се во позиција на власт, верувањето дека придржувањето е 

потребно за да се добие поддршка, желбата да се задоволи 

некој, двоумењето да се покаже неможност да се разберат или 

да се постават прашања, двоумење дали да се постават 

прашања за разјаснување, како и желбата да се прекине 

неудобната и стресна ситуација. 

 

 Поставувајте прашања на чувствителен и рационален начин 

Редоследот по кој се поставуваат прашањата, како тие се 

формулирани, тонот со кој се прашуваат, преставуваат важни 

работи во прибирањето на корисни информации и намалување 

на ризикот за лицето да стане вознемирено или навредено. 

 

 Слушајте активно и отворено 

Активното слушање значи целосно да се сконцентрирате на 

лицето кое зборува и на тоа што зборува, како и тоа да му 

ставате до знаење дека тоа што лицето го кажало сте го 

слушнале и сте го разбрале. Техниките за активно и отворено 

слушање вклучуваат: 

- Да престанете со зборување 

- Да поставувате прашања и да појаснувате 

- Да му дадете време на лицето да одговори 

- Да го насочите вашето внимание 

- Да бидете проникливи 

- Да го потврдите тоа што лицето го кажало 

- Да забележувате знаци дека на лицето му треба 

пауза 

-  

 Да ги отфрлите сите предубедувања и предрасуди 

Многу е важно лицата кои работат со лица кои се предмет на 

трговија на луѓе (или настојуваат да ги идентификуваат) да 

бидат свесни за можните негативни предубедувања или 

склоности кои може да ги имаат во поглед на расата, 

националноста, социјално – економскиот статус, возраста, 

индустријата во која лицето било експлоатирано, религијата, 

полот, културата и слично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТРЕТ ДЕЛ  

ДА ЗАПОЧНЕМЕ 

 

36  Модули за обука на ИОМ против трговија на луѓе  

Важно е интервјуерот кај себе да ги препознае ваквите 

впечатоци и да се биде сигурен дека тие не предизвикуваат 

однесување со кое лицето кое се интервјуира ќе се 

почувствува инфериорно. 

 Верувајте. Не судете. 

Односот на поддршка се заснова на доверба. Лицето кое ја 

дава поддршка мора да биде спремно да верува дека лицето на 

кое му ја дава поддршката ја зборува вистината и не смее да 

дозволи појава на деструктивен скептицизам во нивната врска. 

Пред да почнат да се здобиваат со доверба, пред да 

воспостават доверба и да ја прифатат поддршката која им се 

дава, потенцијалните жртви од трговија на луѓе мора да 

чувствуваат дека она што го кажуваат не се проучува за да се 

утврди неговата веродостојност, а дека поддршката се 

обезбедува во вистински дух, а не само едноставно за да се 

добие нешто од неа (на пример, информации). 

Слично, важно е да се знае дали лицата кои се предмет на 

трговија на луѓе имаат навистина јасна причина никому да не 

му веруваат, да ве доведат во заблуда, и да ја менуваат својата 

верзија за минатото. Дури и ако лицето ве лаже или одбива да 

ви открие одредени информации, заборава или менува делови 

од својата приказна, тоа не е причина да ги дискредитирате 

другите информации кои ви ги дале или да донесете одлука 

дека таквата личност не е од доверба.  

 

 Одржувајте професионализам. 

 Да се работи професионално значи да се третира личноста со 

почит и еднаквост. Кај професионалците кои се во позиција на 

контрола (над информации, услуги или добра), не е реткост да 

прифатат покровителки тон, па дури и да преминат во стил кој 

имплицира интелектуална или професионална доминација, со 

што лицето на кое му се дава поддршка се става во 

беспомошна и подредена улога. За лицата кои претходно биле 

принудени со сила да бидат покорни, ова преставува убиствена 

состојба. За лица кои биле трауматизирани, многу е лесно да ја 

прифатат својата инфериорност и зависност, и заради тоа да се 

чувствуваат слаби и понижени. Одржувајте ја 

професионалната воздржаност и однесување, но во исто време 

бидете сочувствителен и утешителен. Лицата кои ја добиваат 

поддршката мора да почувствуваат дека влегле во врска во 

која се третирани еднакво со вас и во која тие и нивните 

одлуки се ценат. Тие исто така треба да забележат дека се 

згрижени и дека оние кои им помагаат работат во нивни 

најдобар интерес. 

 

 Осигурете се дека жртвите се чувствуваат дека имаат 

контрола над себе и над комуникацијата која ја водат 
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До одреден степен, процесот на давање поддршка бара една 

личност да води или да даде насоки. Сепак, за лицето кое ја 

добива поддршката е важно да чувствува дека има контрола 

над тоа што се случува и дека може да носи сопствени одлуки 

за својата иднина. Треба да се вложи секој можен напор за да 

утврдиме дека лицето која е интервјуирано или добива 

поддршка, не се чувствува присилено или принудено во било 

која ситуација и дека цело време разбира што му се случува и 

своеволно дава согласност да се продолжи. Охрабрете ги 

лицето да ја земе во свои раце и да одржува контрола за време 

на процесот на помагање, на пример, преку тоа што трпеливо 

ќе му дадете јасен опис на неговите можности, ќе го 

потсетувате дека одлуките се негови и дека самиот треба да ги 

донесе, дека никој нема да донесе одлука наместо него нити ќе 

го принуди да прифати некоја одлука, притоа давајќи му 

доволно време за да ги разгледа своите можности, а тогаш кога 

ќе ја донесе својата одлука, поддржувајте го.  

 

 Уверете се дека жртвата не се обвинува самата себе за 

тоа што и се случило 

Обвинувањето самиот себе е честа реакција на лицата кои 

искусиле трговија на луѓе. Важно е на овие лица да им се 

објасни дека тоа што им се случило воопшто не е нивна вина. 

Треба да им се даде до знаење дека трговијата на луѓе 

преставува криминален чин кој им се случува на многумина во 

светот и дека тие не се нити кривично нити морално криви за 

тоа што им се случило. Преку ваквото уверување, лицето кое 

дава поддршка почнува да ја ублажува вината која може да го 

спречи заздравувањето и опростувањето самите на себе, и им 

пренесува порака  дека нив не им се суди или дека не се 

обвинуваат за тоа што им се случило. 

 

 

ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ 

 

Треба да се има во предвид следново: 

 Комплетна безбедност не постои . 

 Личната безбедност може да се подобри преку комбинација 

на проценка и управување со ризик и преку преземање на 

одговорност за личната безбедност. 

 Дури и ако пренагласувањето на нивото на ризик внесува 

нервоза кај персоналот кој дава помош, сите оние кои се 

вклучени во работата со лица кои се предмет на трговија на 

луѓе треба целосно да бидат информирани за вклучените 

ризици. Редовно треба да бидат одржувани детални 

безбедносни состаноци во поглед на трговијата на луѓе. 

 Заради лична безбедност, секогаш бидете свесни за 

непосредната околина и ситуација, посебно кога 

состаноците/интервјуата се вршат на неутрален терен. 
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 ЗАБЕЛЕШКА 

Кога се деца во прашање, 

тие може да бидат 

продадени од страна на 

своите сиромашни 

родители или да им биде 

дозволено да заминат со 

лицето кое врши 

регрутација (кое може да 

биде близок или далечен 

роднина), затоа што 

родителите веруваат дека 

тоа е за подобра иднина на 

нивното дете. Често се 

очекува дека детето ќе се 

врати и дека ќе има 

заработено одредена сума 

на пари или дека ќе научи 

некои корисни вештини. 

Лицата кои вршат 

интервјуа треба да бидат 

внимателни за да не ги 

прикажат нивните 

родители, ако лоши луѓе, 

кои можеби за детето се 

грижеле како што треба и 

почувствувале дека нема 

друго решение за нивното 

дете, освен да го испратат 

далеку од нив. 

 

УПАТСТВА ЗА ИНТЕРВЈУИРАЊЕ НА ДЕЦА
4
 

Интервјуата со возрасни се многу различни од оние кои се водат со 

деца. Според тоа, оставено е на лицето кое го врши интервјуто да 

одлучи кои методи се најдобри за детето да се чувствува удобно и 

да се отвори доволно за да открие информации. На пример, ако 

детето изгледа премногу нервозно, луто или тажно, пробајте да му 

дадете неколку играчки или плишани животни за да поигра со нив 

пред интервјуто да започне. Поразговарајте прво за некои други 

работи, за да воспоставите линија на комуникација. Ако се достапни 

обучени лица, треба да земете во предвид одржување на интервјуа 

од страна на интервјуер кој е дете и кој поминал низ слични 

искуства.  

 

Се препорачува користење на следниве насоки кога се 

интервјуираат деца:
5
 

 Деца – потенцијални жртви треба да испрашува само персонал 

обучен за специјалните потреби и права на децата. Кога и да е 

можно и соодветно, децата треба да се испрашуваат од страна на 

персонал од ист пол. 

 Создадете простор кој е соодветен на возраста, ако сте во 

можност вклучете играчки, книги или игри. 

 Воспоставете блискост преку неврзан разговор, или правејќи 

работи кои не се поврзани со искуството од трговија на луѓе 

(дискутирајте за работи кои им се својствени на децата, играјте 

игри). 

  Одржувајте едноставна и неформална атмосфера (не создавајте 

атмосфера на испрашување и не правете притисок за давање 

одговори). Едноставно седнете на под со детето додека тоа игра, 

контактирајте со него на висина на неговиот поглед. 

 Користете соодветен јазик близок до децата (одберете термини 

кои ги користат децата). 

 Објаснете ги работите на начин на кој децата лесно ќе ги 

разберат (земете во предвид користење на визуелни помошни 

средства). Прашањата прилагодете ги на возраста и менталниот 

капацитет на детето. 

 Започнете со отворени прашања, овозможувајќи му на детето да 

даде свое сопствено значење. Избегнувајте прашања кои 

наведуваат кон некаков одговор. На пример, „Дали лицето те 

злоупотреби?“ и користете поотворени прашања, како на 

пример, „Што ти направи тоа лице?“. 

 Не настојувајте и не вршете притисок за да добиете детали кога 

постојат знаци дека детето ви кажало се што знае. Имајте во 

предвид дека детето може да прескокне некоја информација, 

или да даде одговор кој смета дека лицето кое му врши интервју 

го очекува. 

 Интервјуата, ако е можно, треба да се вршат во присуство на 

родителот. Ако тоа не е можно, треба да биде присутен законски 

старател како на пример  обучен психолог или социјален 

работник. 

Завршете го интервјуто на начин кој ќе го увери детето дека 

завршило добра работа и дека лицето кое му вршело интервју 

повторно ќе биде тука ако детето има потреба повторно да 

зборува.
6 
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Секогаш имајте ги во предвид приближната возраст, полот и 

потеклото на детето кое ќе го интервјуирате. Овие работи ќе 

ви бидат од особена корист кога ќе го одредувате видот на 

прашања кои ќе ги поставувате, начинот на кој ќе ги 

поставувате, како и донесувањето на одлуката за тоа кој ќе го 

врши интервјуто. Како што е претходно кажано, момчињата и 

девојчињата често имаат различни потреби. Тие имаат 

потреба да бидат згрижени и до нив да се пристапи на 

различни начини, кои ќе треба да бидат одредени од страна на 

лицето кое ќе го врши интервјуто, и тоа за секое лице посебно. 

Во секој случај, лицето кое врши интервју мора да биде 

проактивно во донесувањето на тешки одлуки засновани на 

реакциите на детето, да внимава на  невербалната 

комуникација, на карактерните црти и на вербалните изјави 

дадени за време на испрашувањето. 

 

ОГРАНИЧУВАЊА НА ПРОЦЕСОТ НА АНАЛИЗИРАЊЕ 

 Процесот не е и не може да биде совршен и не може да 

гарантира дека нема да има грешки  во проценката на 

наводната жртва од трговија на луѓе. 

 Процесот даден во овој прирачник е заснован на 

генерализиран пристап кон трговијата на луѓе и 

идентификација на жртвите. 

 Во зависност од националните, регионалните и 

меѓународните услови, ќе постојат противречности и 

исклучоци во поглед на многу од генералните гледишта 

дадени тука, па важно е да се направи прилагодување и 

подесување кон локалните услови. 

 Процесот треба да се гледа како генерална рамка за 

идентификација која може да се подобрува локално преку 

искуството и знаењето за трговијата на луѓе во соодветната 

држава. 

 Рамката преставува модел за идентификација во идеални 

услови. Сепак, искуствата покажуваат дека идеални услови 

се јавуваат многу ретко. Во повеќето случаи, податоците кои 

се достапни може да бидат недоволни за да се евалвираат 

индикаторите пред интервјуирање, па лицата може да не 

сакаат или да не може да одговорат на било кое од 

прашањата, а постои можност да не се достапни 

дополнителни материјали за поддршка. 

 Анализирањето и интервјуирањето на лицата кои се предмет 

на трговија на луѓе ќе зависат и од искуството и проценката 

на локалните луѓе кои работат во борбата против трговијата 

на луѓе, врз основа на нивната збирна проценка на сите 

достапни информации. 
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1 Zimmerman, Cathy: Етички и безбедносни препораки 

на СЗО за интервјуирање на жени предмет на 

трговија на луѓе, 2003  

2 Преземено од Прирачникот на ИОМ за директна 

помош на жртви од трговија на луѓе. 

3 За повеќе информации погледајте го Прирачник на 

ИОМ за директна помош на жртви од трговија на 

луѓе, Додаток за етичките упатства 

4 За повеќе информации погледајте ја Модулите за 

обука против трговијата со луѓе на ИОМ, Деца 

5 Прирачник на ИОМ за директна помош на жртви од 

трговија на луѓе 

6 Министерство за внатрешни работи на Обединетото 

Кралство, Кралска служба за прогон, Прибирање на 

најдобри докази при кривични постапки: Упатство 

за ранливи или исплашени жртви, вклучувајќи и деца, 

Лондон, 2001 
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ИЗГОТВУВАЊЕ НА АКЦИОНЕН ПЛАН 

Трговијата на луѓе преставува опортунистички криминален 

чин кој се извршува преку криминални елементи кои ги 

ползуваат слабостите на националните законски регулативи и 

политиките кои дозволуваат ваквиот криминал да цвета. Колку 

се послаби политиките и одговорот на органите кои ги 

спроведуваат законите, толку е поголема веројатноста дека ќе 

се случи трговија на луѓе. Според тоа, многу е важно државите 

да заземат проактивен пристап  во зајакнување на системите и 

структурите кои од една страна ја намалуваат нивната 

осетливост кон трговијата на луѓе, а од друга страна, да 

формираат структури кои може да одговорат на потребите на 

жртвите на трговија со луѓе. 

Претходно ги наведовме клучните елементи за 

идентификацијата на жртвите и етичките упатства кои треба да 

се користат при вршење на интервју на потенцијалните или 

моменталните жртви од трговија на луѓе. Тие се засновани на 

научените лекции и колективните искуства на државите  кои 

се справувале со ваквиот вид на криминал – било тоа да се 

матични земји, транзитни земји или земји – крајни дестинации 

или некоја комбинација од претходните. 

Или попрецизно, како да ја започнеме идентификацијата на 

жртвите од трговија на луѓе и да се осигуриме дека се следат 

соодветните упатства за време на интервјуто? Преку 

изготвување на акционен план. 

Прво и најважно, за да допреме до потенцијалните жртви од 

трговија на луѓе, како и при пружање на било каков 

оперативен одговор, клучот на успехот лежи во планирањето 

и подготовката во комбинација со поседувањето на 

соодветни вештини. 

 

Акционен план 
1
 

Јасното прецизирање на акционен план за идентификација на 

жртвите и упатства за интервјуирање, се од голема корист и 

како за водич за дејствување, така и како барометар преку кој 

се мери напредокот во поглед на поставените намери и цели. 

Како таков, акциониот план треба да биде испланиран во 

поглед на време и задачи, за да може да се користи како 

средство за евалвација и надзор на сработеното. 
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ЗАБЕЛЕШКА 

Во некои заедници или 

држави, или има сосема 

мал или воопшто не постои  

тековен одговор на 

трговијата со луѓе и 

поддршката на нејзините 

жртви. Дури и во 

заедниците во кои само 

што се започнало да се 

развива систем кој 

специфично се занимава со 

оваа проблематика, можно 

е да не постојат доволно 

средства за тоа. Започнете 

со прегледување на 

другите мрежи за 

социјални услуги каде е 

можно да постојат ресурси 

кои се достапни за заштита 

на ранливите лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свикајте состанок на главните органи и агенции кои се или 

може да бидат одговорни за идентификација на жртвите од 

трговија на луѓе или кои работат со жртвите, ранливите 

групи или населението кое е во ризик. Овие „работни тела“ 

или „работни групи“ може да вклучуваат членови на 

полиција, на агенции за имиграција, невладини 

организации, верски организации или други членови на 

граѓанското општество. Една од целите на ваквиот 

состанок може да биде создавањето или дискусијата на 

детален извештај за идентификација на жртвите и 

техниките за интервјуирање. Темите на кои треба да се 

одговори се: 

o Дефинирање на трговијата на луѓе. 

o Состојбата со миграција во државата и 

потенцијалот за трговија на луѓе. 

o Националните одговори кои се однесуваат на 

мигрантите, и особено, на оние кои се жртви од 

трговијата на луѓе. 

o Моменталната состојба со трговијата на луѓе во 

државата (како што е покажано во 

истражувањето и/или според кажувањата). 

o Важните „играчи“ во процесот на 

идентификација на жртвите. 

o Предложениот акционен план за идентификација 

на жртвите. 

 Користејќи го Протоколот на ОН како бенчмарк, изведете 

почетна вежба за проценка на моменталното ниво на 

знаење на вклучените лица за да се одреди на кој начин 

најдобро треба да се продолжи во идентификацијата на 

жртвите. 

 Поставете стандарди за трговија на луѓе и упатства за 

интервјуирање. Постојните треба да се ревидираат и ако е 

потребно да се модифицираат. 

 Утврдете какви мерки за подигнување на свеста се 

потребни за да се подобри разбирањето за трговијата на 

луѓе и да се постигне консензус за понатамошниот тек. 

Ваквите мерки може да вклучуваат: 

o Спроведување на информативни брифинзи за 

трговијата на луѓе, Палермо протоколот, и 

соодветното национално законодавство. 

o Обука за дефиницијата за трговија на луѓе и за 

разликите помеѓу трговијата и криумчарењето на 

луѓе. 

o Спроведување на проверка на случаите на 

мигранти кои се во притвор за да се 

идентификуваат можните жртви од трговија на 

луѓе. 
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o Спроведување на специјална обука за 

идентификација на жртви и техники за 

интервјуирање. 

 Ревизија на буџетот за активностите наведени погоре и 

начинот на кој ќе се покријат трошоците. 

 Поставете специфични намери и цели со рокови, за да 

може да се мери и евалвира напредокот. 

 Овозможете и одредби за периодична ревизија и 

ускладување. 

Корисно е да се изготви документ кој јасно ќе ги дефинира 

соодветните улоги и процедури и истиот да биде потпишан од 

вклучените органи и агенции. Често наречен Стандардни 

Оперативни Процедури (СОП), овој документ е замислен да 

биде динамичен документ кој може да биде тестиран и 

ревидиран редовно и модифициран кога за тоа има потреба. 

Улогите и одговорностите на сите вклучени страни може да се 

формализираат преку договор за соработка, како на пример 

Меморандум за разбирање. Меморандумот за разбирање 

преставува законски обврзувачки договор помеѓу две или 

повеќе страни кој во писмена форма ги воспоставува 

основните принципи на соработка, како и соодветните улоги и 

одговорности на органите и агенциите кои ги исполнуваат. 

Ваквиот документ треба да биде договорен и потпишан пред 

да започнат било какви активности. Ако соработката е веќе 

воспоставена, Меморандумот за разбирање треба да биде 

финализиран што е можно поскоро согласно локалните 

услови. 

По дефинирањето на акциониот план, треба да се преземат 

постепени чекори за да се имплементираат планираните 

промени. Процесот на идентификација и давање поддршка 

треба да се раководи според принципите прикажани 

претходно, за да се постигне пристап кој првенствено се 

фокусира на човековите права на жртвата и самата жртва. Од 

особено значење се постојаното надгледување  и проценување 

на потребите и околностите на жртвата. Имплементацијата 

треба да биде флексибилна и прилагодена на променливите 

околности. 

 

Дијалог 
Иако е јасно дека ќе има различни погледи помеѓу различните 

органи и агенции, од основно значење камен– темелник на 

процесот да биде е отворениот дијалог. Како што претходно е 

кажано, трговијата со луѓе е криминал кој бара вклучување на 

бројни институции, кои ќе имаат најразлични улоги. Органите 

кои ги спроведуваат законите со посебни законски 

овластувања не треба да соработуваат само со, на пример, 

институции од други законски сфери, како што се царината и 

службата за имиграција, туку потребно е да соработуваат  
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со институциите за социјални грижи и министерството за 

надворешни работи. Исто така е потребна е блиска соработка 

помеѓу владините агенции и невладините организации, 

меѓународните организации и други организации од 

граѓанското општество. 

 

Според тоа, важно е сите партнери да бидат вклучени во 

главните текови на еден соучеснички и транспарентен процес 

на соработка, па дефинираните улоги и одговорности да бидат 

практични и „имплементаторски“. Исто така е важно нити 

една институција да не се труди да се здобие со целосна 

ингеренција над процесот, туку колективната ингеренција над 

овој процес треба да преставува оперативна цел. Како што 

претходно е кажано, се препорачува формализирање на 

процесот на дијалог преку воспоставување на комисија или 

работна група. 

Процесот на дијалог е отворен и тековен процес. И покрај 

напорите кои ќе се влужуваат, ќе се појавуваат проблеми во 

поглед на третманот и справувањето со случаите на трговија 

на луѓе. Било тоа да се однесува на нарушувања на 

оперативната координација, промена на методологиите на 

трговијата на луѓе или пак промени во социјално – 

политичката околина, неизбежни се компликации. Колку и да 

се различни погледите и позициите, одржувањето на процес на 

дијалог и отворена комуникација, е најпрактичниот начин за 

да се утврди дека жртвите од трговија на луѓе ја добиваат 

соодветната грижа. 

За секој состанок потребно е да се води официјален записник. 

Истиот ќе претставува начин на официјализирање на 

дискусиите, така и како дополнителен бенчмарк и одговорност 

за направениот напредок. 

 

Препреки при идентификација на жртвите 
Во претходниот дел беа прикажани проблемите кои може да 

преставуваат препреки во процесот на идентификацијата на 

жртвите од трговија на луѓе. Две забележливи препреки – 

постојната имиграциона или друга законска регулатива која не 

прави разлика помеѓу прекршители на имиграциониот закон и 

жртви на имиграционен криминал, како и отсуството на 

национална политика во поглед на трговијата на луѓе – може 

да создадат сериозни пречки во идентификацијата на жртвите 

на трговија на луѓе. Отсуството на заштитни механизми за 

мигранти кои се предмет на трговија на луѓе во ваквата 

регулатива ја спречува можноста на законските агенции, 

давателите на нега и другите агенции да ги идентификуваат 

жртвите на трговија на луѓе и како такви да им ја пружат 

потребната помош и заштита.  
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Во пракса, ова ги става агенциите во позиција да ги прекршат 

своите законски обврски. На пример, ако мигрант кој е 

предмет на трговија на луѓе се одреди дека е непрописен 

мигрант во поглед на законот за имиграција, неговото 

отстранување од притвор и пренесување во владино или 

невладино прифатилиште може да се смета како помагање и 

поттикнување на нелегални работи, па според тоа може да 

донесе законско испитување на овие агенции 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 За повеќе информации погледнете ги Модулите за 

обука против трговијата со луѓе на ИОМ, Директна 

поддршка и Соработка и вмрежување 
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Како што претходно е споменато, евалвацијата и 

надгледувањето на активностите кои се изведуваат при 

идентификација и интервјуирање на жртвите од трговијата на 

луѓе е од основно значење за успехот на напорите во борбата 

против неа. Овој дел претставува кратка дискусија за 

индикаторите, проследено со одредени примери на индикатори 

за евалвација на процесот на идентификација. 

ИНДИКАТОРИ 

Што се тоа индикатори? 
Индикатор е квантитативен или квалитативен бенчмарк кој 

обезбедува едноставна и доверлива основа за проценка на 

постигнувањето, промената или извршувањето. Индикаторот е 

средство за анализирање и надгледување на карактеристиките 

на операциите, услугите и процесите, како и на нивната 

имплементација. Дополнително, тој може да послужи и за 

мерење, надгледување, евалвирање и подобрување на 

извршувањето. 

Индикаторите на извршување, од своја страна, преставуваат 

варијабли кои служат за потврдување на промените кои се 

појавуваат како резултат на интервенција или покажуваат 

резултати во однос на  планираните. 

Индикаторите прилагодени на полот овозможуваат 

прикажување на промените во правичната рамнотежа помеѓу 

жените и мажите во даден контекст во одреден временски 

период. Тие се користат за да се процени напредокот во 

достигнувањето на половата еднаквост преку мерење на 

промените на состојбата кај жените и мажите. 

 

Зошто се важни индикаторите? 
За време на циклусот на интервенција, индикаторите на 

извршување покажуваат на кој начин напредува 

интервенцијата во достигнувањето на целта (целите) и 

задачите. Тие овозможуваат идентификација на проблемите 

уште во рана фаза и овозможуваат примена на мерки за 

корекција. 

Индикаторите се подеднакво важни и при завршување на 

интервенцијата, затоа што тие служат како алатка за 

прикажување дали и до кој степен постигнувањата/резултатите 

одговараат на поставените цели и задачи и, во одредени 

случаи, обезбедуваат детален збир на прелиминарни податоци 

за мерење на влијанието. 
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Индикаторите исто така може да се користат за целите на 

застапување на жртвата, при што се промовира и оваа услуга 

при обезбедувањето на интервенцијата. На пример, индикатор 

кој покажува давање на зголемена услуга, може да служи како 

аргумент дека се потребни дополнителни капацитети и 

ресурси за соодветно исполнување на зголемените потреби. 

Во исто време, квантитативните и квалитативните информации 

кои се користат за да се потврдат индикаторите помагаат во 

идентификацијата на слабостите и следствено, во изнаоѓањето 

на начини за подобрување на планирањето на интервенциите, 

како и за обезбедувањето на услугите. 

Според тоа, индикаторите се важни затоа што тие и 

овозможуваат на институцијата да ги постави бенчмарковите 

на сопствената изведба и истите придонесуваат за преземање 

на одговорност.. Независно од тоа дали се квантитативни или 

квалитативни, индикаторите им помагаат на оние кои се 

вклучени во интервенцијата – имплементаторите, 

корисниците, донаторите – да се фокусираат на фактите, а не 

само на мислењата. 

Често постои тенденција индикаторите да се мешаат со 

резултатите. Индикаторите не се резултати од интервенциите. 

Додека резултатите се директно мерливи излезни вредности 

кои произлегуваат од проектните активностите. Индикаторите 

се алатки кои се користат за да се покаже како целите на 

проектот биле постигнати. 

 

Како се изготвуваат индикаторите? 
Изборот на индикатор се менува согласно на целите на 

интервенцијата и согласно очекуваните резултати. 

Индикаторите се поставуваат на различни нивоа на 

интервенцијата и се однесуваат на различни цели. Тие не мора 

да бидат бројни, но треба да се специфични, независни еден од 

друг и проверливи. Индикаторите треба да носат значење и 

корист за планираната интервенција и нивното мерење треба 

да биде овозможено со информациите, капацитетите и 

ресурсите кои се на рапсолагање, како и соодветните средства 

за потврдување. 

 

Имајте во предвид дека кога ги поставувате индикаторите, 

можеби е од полза да се консултирате со стејкхолдерите 

(интересентите во процесот). На овој начин не само што тие ќе 

ја подигнете нивната поддршка во исполнување на 

бенчмарковите, туку тие ќе можат да ве советуваат за 

слабостите или факторите на надворешно влијание, да ви 

посочат подрачја за промени или да ви сугерираат 

алтернативи. 

За да се дефинираат СМАРТ индикатори, тие треба да бидат: 
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 Специфични: во поглед на големината и времето. 

 Мерливи: за да ги специфицираат промените кои се 

резултат од имплементација на целите и начин за да кажат 

дали тие цели биле достигнати. 

 оствАрливи: изворот на информации за индикаторот треба 

да биде доверлив и достапен.  

 Релевантни: за да ги одразуваат или мерат ефектите на 

интервенцијата а не ефектите на надворешните фактори. 

 праТливи: индикаторите треба да се избираат од 

податоците кои се веќе достапни или кои ќе бидат собрани 

како дел од управувањето со проектот. 

И на крај, веди да се спомене дека, за индикаторите да бидат 

чувствителни на пол, тие треба да бидат дефинирани така да 

ја одразуваат во најмала рака разликата во пол, возраст и 

социјално – економско потекло. 

 

ЕВАЛВАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

НА ЖРТВИ 

За почеток, запрашајте се: Кои беа првичните цели? Дали беше 

едноставно да се одговори на итните проблеми или дали беа 

следени оперативните упатства за идентификација на 

жртви, како и стандардите за вршење на интервјуата со 

жртвите. 

Доколку процесот бил инициран како ад-хок мерка за 

задоволување на итните потреби на жртвата на трговија со 

луѓе, ефикасноста на вложените напори може едноставно да се 

мери преку успехот во конечното идентификување на овие 

жртви. Од друга страна пак, она што треба да биде 

долгорочна цел, е целта за промена и подобрување на 

начините на кои се идентификуваат жртвите од трговија на 

луѓе, што резултира во институционална рамка за 

идентификација на жртви во националната архитектура против 

трговијата на луѓе која треба да биде создадена за да одговори 

на потребите на жртвите и конечно, да ги намали 

континуираните текови на мигранти кои се предмет на 

трговија на луѓе. Мерењето на успехот треба да се рефлектора 

во две примарни области: 

1) Институционална рамка – поставување на 

транспарентни национални политики и стандарди, како 

и подобрување на капацитети за обезбедување на 

услугите 

2) Подобрени перспективи за идентификација на жртви. 

Во поглед на тоа, успехот се постигнува преку 

„операционализирање“ на институционалниот пристап 

во идентификацијата на жртвите. 
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Дали ова било постигнато? За да може да се покажи успехот 

во постигнувањето на оваа цел, треба да постојат 

бенчмаркови и индикатори, вклучувајќи ги следниве: 

 

Институционална рамка 

 Формирање на Државна комисија или слично 

координативно тело. 

 Подготовка на Акционен план 

 Подготовка или имплементација на промени во 

националното законодавство за трговија на луѓе кои ќе 

дадат јасен нацрт за мерките за помош на жртвите, како на 

пример: 

o Насоки за идентификација на жртви 

o Процедури кои излегуваат во пресрет на 

потребите на жртвите, со кои може да се 

препознае дека жртвата е жртва, а не 

криминалец 

o Државни дефиниции и мерки за идентификација 

на жртви од трговија на луѓе помеѓу 

мигранстката популација 

o Процедурални протоколи со кои ќе се отстранат 

жртвите од притвор, затвор, центри за изолација 

и други слични установи и ќе се стават под 

заштита и грижа 

o Практични упатства за интервјуирање на жртви 

од трговија на луѓе 

 

 Подготовка на национална политика во која се изнесени 

улогата и одговорностите на институциите кои ги 

спроведуваат законите, социјалните служби, 

правосудството и другите релевантни министерства или 

оддели одговорни за справување со трговијата на луѓе. 

o Изготвување на Насоки за идентификација на 

жртви за лицата кои се одговорни за 

идентификација на жртви од трговија на луѓе 

o Изготвување на Насоки за интервјуирање 

o Подготовка и имплементација на Стандардни 

Оперативни Процедури (СОП) за подобрување 

на координацијата помеѓу институциите за 

олеснување на идентификацијата, заштитата 

(прифаќањето), враќањето и реинтеграцијата на 

жртвите на трговија на луѓе 

o Изготвување на билатерални договори или 

Меморандуми за разбирање со другите земји за 

процедуралните механизми за идентификација 

на жртви. Ваквите меморандуми треба да 

опфаќаат: 

- Дефиниција на трговијата на луѓе 
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- Министерства, оддели и институции кои се 

вклучени 

- Процедуралните стандарди и стандардите за 

грижа 

- Протоколот за размена на информации кој 

треба да вклучува следење на случајот и 

мониторинг 

- Заеднична соработка во: заштитата, 

превенцијата и сузбивање на трговијата на 

луѓе 

 

Подобрени перспективи за идентификација на жртвите 

 Воспоставување на оперативна врска со институциите во 

земјите крајни дестинации за идентификација на жртвите 

 Зголемување на бројот на жртви кои се ослободени од 

установите за изолација 

 Зголемување на бројот на жртви кои се ставени во 

програмите за враќање, заздравување и реинтеграција 

 Зголемување на бројот на жртви на кои им е обезбедено 

советување со соодветно лице за обезбедување на грижа 

 Намалување на бројот на жртви кои повторно доживуваат 

трауми за време на процесот на интервјуирање 

 Соодветно следење на жртвите за да се утврди дали им 

било обезбедено соодветно стандардно ниво на грижа за 

време на интервјуто 

 

НАД БЕНЧМАРКОВИТЕ: ОЦЕНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ 

Нешто што не може да биде измерено само со поставените 

бенчмаркови, за да се утврди дека вложениот труд вродил со 

плод или не, е всушност утврдувањето дали има јасни 

показатели дека третманот и постапувањето со лицата кои се 

предмет на трговијата на луѓе е подобрен. Ако целта на 

воспоставувањето на процес за идентификација на жртвите од 

трговија со луѓе е обезбедувањето на хуманитарна рамка за 

мигранти кои имаат потреба од посебна поддршка, тогаш 

успехот треба практично да се одрази во зголемувањето на 

бројот на идентификувани лица кои биле предмет на трговија 

на луѓе. Ова започнува со потврдување дека одредено лице 

преставува жртва од трговија на луѓе, а не криминалец, и 

нивно одделување од стандардните процедури кои вообичаено 

се применуваат за криминалци. Со самото тоа,  во принцип  се 

наложува:  

 Ослободување на лицата од установите за изолација 

 Преместување на безбедно место и обезбедување на 

специјализирана грижа и поддршка 

Организирано доброволно враќање и реинтеграција во нивната 

родна земја или во нивната заедница, како алтернатива на 

депортацијата (во меѓународни случаи) или насилно 

отстранување или враќање. 
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Во тој контекст, поставете си ги следниве прашања: 

 Дали тргуваното лице добило заштита и поддршка на сите 

можни начини во согласност со хуманитарните принципи, 

националното законодавство и владините политики пред и 

за време на реинтеграцијата? 

 Дали тргуваното лице е советувано за неговите права и 

можности?  

 Дали за време на целиот процес се одржувале доверливоста 

и заштитата податоците на тргуваното лице? 

 Дали сме се придржувале на принципот на 

„доброволност“? 

 Дали жртвата повторно доживувала трауми за време на 

процесот на интервјуирање? 

 

Ако овие основни принципи се применувани конзистентно во 

секојдневното оперативно работење, тогаш севкупната цел во 

најголем степен била постигната. Сепак, треба да се знае дека 

не постојат два исти случаи и дека успехот на процесот треба 

да биде предмет на постојана ревизија и постојано 

подобрување. 

 

КОЈ МОЖЕ ДА ВРШИ ЕВАЛВАЦИЈА? 

Евалвацијата може да биде внатрешна или надворешна и може 

да ја вршат: 

 Корисниците: Жртвите може да ја евалвираат поддршката 

користејќи формулар за евалвација кој е создаден за да ги 

покрие сите фази на поддршка, посебно кога се напушта 

прифатилиштето или процесот на поддршка (во земјата 

одредиште и/или во матичната земја). Исто така, 

давателите на услуги може да побараат директен фидбек 

од жртвите. Ваквиот фидбек треба да се ревидира и за него 

треба да се води дискусија помеѓу персоналот, за да се 

забележи што е ефективно, а што може да се подобри. 

 Обезбедувачите на услуги: Сопствената евалвација е 

континуиран процес во кој е вклучен секој од 

обезбедувачите на услуги. Важно е да се изврши 

рефлексија на секојдневниот однос и дадената поддршка за 

да се изврши прилагодување на потребните акции. 

Научените лекции од само- евалвацијата треба да бидат 

вклучени во евалвациите на ново на иснтитуција. 

Институциите кои обезбедуваат директна поддршка треба 

да утврдат дека постои редовна евалвација со цел да се 

детектираат и решат било какви пропусти во услугите и со 

цел да се чуваат досиеја за позитивните примери кои ги 

развиле. Ако во обезбедувањето на поддршка се вклучени 

поголем број на институции, тогаш евалвацијата треба да ја 

изврши работно тело составено од сите тие институции. 
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 Надворешни евалватори: Надворешна евалвација може 

да вршат експерти од соодветните области (на пример, 

социјални работници, здравствени ескперти, и сл.), 

институти за истражувања, како и професионални 

евалватори. Надворешните евалватори обично 

обезбедуваат неутрален увид на процесите на поддршка 

и/или системот. Напоменуваме дека за ова ќе треба 

алоцирање на финансиски средства.  

 

КОГА ДА СЕ ВРШИ ЕВАЛВАЦИЈА? 

Евалвацијата може да биде извршена на крајот на главните 

фази на процесот на поддршка, на пример, кога жртвите ги 

напуштат прифатилиштата, после одреден временски период 

на реинтеграцијата, или пак на редовна основа. Ова обично ќе 

зависи од видот на евалвацијата која се извршува. На пример, 

евалвацијата на ниво на институција може да се случи еднаш 

месечно, додека пак надворешната евалвација еднаш годишно. 

Евалвацијата треба да се прави на крајот на процесот на 

давање поддршка (се однесува и на поединечен случај на 

поддршка и на целиот систем за давање поддршка), со цел да 

се добие поширока слика за тоа што се постигнало со процесот 

во поглед на поставените цели и да се измери влијанието на 

поддршката. Евалвацијата може да помогне во 

идентификување на направениот напредок и идентификување 

на промените кои се потребни за подобрување на 

компонентите на системот. 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Техниките за идентификација и интервјуирање на жртви на 

трговија на луѓе се основните елементи на севкупниот одговор 

кој треба да се пружи во борба против оваа појава. Целта на 

овој прирачник е да ви ги предочи основните концепти кои ќе 

ви помогнат да се придвижите кон воспоставување на систем 

со кој ќе може правилно да се идентификуваат, интервјуираат 

и поддржуваат потенцијалните жртви на трговијата на луѓе. Се 

надеваме дека овој прирачник ви обезбеди информации кои се 

и доволно обемни и доволно детални за да ви помогнат во 

вашата работа на креирање и имплементација на целосен 

одговор против трговијата на луѓе, фокусиран на 

идентификацијата и интервјуирањето на начин кои обезбедува 

заштита на основните човекови права и достоинството на 

лицата кои се предмет на трговија на луѓе. 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКА 

И владите исто така може 

да вршат евалвација на 

локално и национално 

ниво. 

 

 



 

 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
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Меѓународна организација за миграцијаИОМ 

ФОРМУЛАР ЗА ИНТЕРВЈУТО ЗА АНАЛИЗА 

Мисија на ИОМ во . . . . . . . . . . . .    Доверливо 

Податоци за регистрацијата     Број за идентификација на ИОМ: 

Име:    Презиме:   Националност: 

Пол: M/Ж       Земја на раѓање: 

Датум на раѓање: (ден/месец/година)   Место на раѓање: 

 

Податоци за случајот 

Видот на организација која ја упатила жртвата: (НВО / владин орган /  мисија на ИОМ / 

самопријавена жртва / останато / НА) 

 Појасни    - Име: 

    Локација: 

Дата на анализа: (ден/месец/година)  

Место на анализа: 

Име на интервјуерот: 

Мајчин јазик на интервјуираниот: 

Преведувач:  Да/Не 

Име на преведувачот: 

Средства 

Како беше воспоставен контактот помеѓу лицето и регрутерот? 

(личен контакт / оглас во весник / оглас на радио / оглас на Интернет/ оглас на телевизија / 

продаден од роднина / киднапиран / друго) 

Ако е нешто друго, појасни. 

 

Каков вид на работа ви беше ветен на друга локација во вашата земја или во странство? 

(бебиситер / земјоделство /слугување / фабрика / продавање/ просење / некаква форма на мали 

криминални активности / присилна воена служба / танчерка, забавувачка / проститутка 

/келнерка/ друго /НА) 

 

Каква плата и услови ви ветија или  понудија за дадена дестинација? 

(еквивалент во американски долари, месечно) 

 

Дали на регрутерот му плативте нешто однапред? 
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Ако одговорот е ДА, колку? (еквивалент во американски долари) 

 

Доколку НЕ бевте регрутирани, дали бевте киднапирани? Да/ Не 

Доколку одговорот е ДА, дали бевте присилно однесени на друга локација во вашата 

матична земја? Да/ Не 

 

Дали бевте присилно однесени во друга земја? Да/ Не 

Мобилизација 

Доколку имаше патни трошоци, кој ги плати за истите? 

Прецизирајте ги средствата за транспорт кои ги користевте: (пешки / возила /траект /воз / 

авион / друго / НА) 

Дали преминувавте граници ? Да/ Не 

Доколку преминувавте, дали тоа беше на официјални гранични премини?  

Дали ги користевте вашите документи или лажни документи? (сопствени /лажни - 

фалсификувани/НА) 

Дали беа потребни влезни или излезни визи? 

Доколку ДА, појаснете - 

Каде се документите сега?  

(жртвата / работодавецот / полицијата / трговецот со луѓе /НА) 

Дали таму била вклучена во некакви активности? Да/ Не 

Дали жртвата поминала некое време во транзит во трети земји? Да/ Не  

Ако тоа било случај,  појасни. 

Каков вид на активности ? 

(бебиситер / земјоделство /слугување / фабрика / продавање/ просење / некаква форма на 

мали криминални активности / присилна воена служба / танчерка, забавувачка / 

проститутка /келнерка/ друго /НА) 

Експлоатација 

Во какви активности била вовлечена жртвата по пристигнувањето во крајната 

дестинација? 

(бебиситер / земјоделство /слугување / фабрика / продавање/ просење / некаква форма на мали 

криминални активности / присилна воена служба / танчерка, забавувачка / проститутка 

/келнерка/ друго /НА) 

Ако е друго, појасни. 

Колку скоро по пристигнувањето на крајната дестинација почна ваквата активност? 
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(во текот на истата седмица/ една седмица по пристигнувањето) 

Дали лицето било принудено да се вклучи во некакви активности против своја волја?   

Да/ Не 

Доколку било, како се случило тоа? ( закани / физичко насилство) 

Колку пари лицето заработило преку ваквата активност? (еквивалент во американски 

долари, месечно) 

Дали на лицето му било дозволено да ја задржи својата заработувачка? (Да/ Не /делумно) 

Дали од лицето се барало да им отплаќа долг на трговците со луѓе или нивните 

соработници? Да/ Не 

Ако се барало, појасни  Колку  (еквивалент во американски долари) 

За што? 

Колкав бил степенот на слобода на движење на лицето? (не му било дозволено / само во 

придружба /немало ограничувања /НА) 

Какви биле условите за работа? 

_____ Долги работни саати 

_____  Ограничена / никаква слобода на избор 

_____ Физичка злоупотреба 

_____ Конфискација на документи 

_____ Социјална изолација 

_____ Закани за депортација 

_____ Закани по лицето 

_____ Закани за насилство на семејството или саканите 

_____ Друго 

Дополнителни материјали 

Дополнителни материјали 

_____ Полициски или имиграциони извештаи 

_____ Било какви патни исправи или билети од патувањето 

_____ Имиграциони карти за пристигнување, заминување 

_____ Извештаи од медицински прегледи кои потврдуваат злоупотреба на лицето  

_____ Копии од договори за вработување или копии од огласи за работа 

_____ Дневници или писма на жртвата 
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Одлука 

 

Дали лицето е ЖРТВА на трговија со луѓе? Да / Не 

Ако не е, дали е: (криумчарен мигрант/ жртва на друг вид криминал /илегален мигрант / 

сомнителен инфилтратор) 

Дали лицето сака да се врати дома? Да / Не 

Дали лицето одговара за да биде вклучено во програмите на ИОМ?  

Да / Не 

Доколку не е, зошто? (одбило помош од ИОМ / на листа за депортација е / сомнителен 

инфилтратор / друго) 

Ако е друго, појасни. 

Доколку одбил помош од ИОМ, зошто?(се плаши / сака да остане во земјата/ не верува на 

ИОМ или НВО/ друго) 

Ако е друго, појасни. 

Забелешки 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОИМНИК 
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Грабнување Чинот на нечие насилно 

одведување или одведување со 

измамничко убедување. 

 Погледнете и: Киднапирање, 

Регрутирање, Насилнички. 
 

 

Дете Лице кое е на возраст под 18 години, 

освен ако со законите кои се 

применуваат за деца, полнолетството 

не се добива порано (Член 1, 1989 

Конвенцијата за Правата на детето). 

Децата се заштитени од трговија со 

луѓе со неколку меѓународни законски 

инструменти и се сметаат за посебен 

случај на трговија со луѓе: 

“Регрутирањето, транспортирањето, 

трансферот, засолнувањето или 

примањето на дете за цел за негово 

експлоатирање се смета за трговија со 

луѓе”  (Протокол за Превенција, 

Сузбивање и Казнување на лица кои се 

занимаваат со трговија со луѓе од 2000 

година).  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: http://www.hrw.org/children/child-

legal.htm; 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.

html  

 

 

Детски труд Било која работа изведувана 

од страна на дете која е штетна за 

неговото здравје, образование, како и 

за неговиот телесен, ментален, духовен, 

морален и општествен развој (Член 32, 

од Конвенцијата за Правата на детето 

од 1989 година). Државите се обврзани 

да ја одредат минималната возраст за 

вработување и да го регулираат бројот 

на работни сати и условите за 

вработување и работа.  
 Комплетниот текст може да го 

најдете на: http://www.hrw.org/children/child-

legal.htm  

 Погледенете и: Дете, Експлоатација, 

Најлоши форми на детски труд.  

 

Дете војник  Постојат неколку 

меѓународни инструменти со кои се 

забранува користењето на децата во 

вооружени конфликти. 

Дополнителните Протоколи на 

Четирите Женевски Конвенции од 1977 

ја одредуваат минималната возраст од 

15 години за регрутирање и учество во 

вооружени конфликти. Деца та се 

заштитени од “насилно или 

задолжително регрутирање” за нивно 

користење во вооружени конфликти со 

Член 3 од Конвенцијата која се 

однесува на Забрана и итно делување 

за елиминација на најлошите форми на 

детски труд од 1999. Во 2000, 

необврзувачки протокол кон 

Конвенцијата за Права на детето 

понатамошно го забрани 

инволвирањето на децата во вооружени 

конфликти (Необврзувачки Протокол 

кон Конвенцијата за Правата на детето 

за вклучувањето во вооружени 

конфликти) 

 Комплетниот текст може да го 

најдете на http://www.hrw.org/children/child-

legal.htm; 

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.ht

m  

 Погледнете и: Дете, Експлоатација, 

Најлоши форми на детски труд.  

 

Принуда  Принудување со употреба на 

физичка сила или закана од физичка 

сила. 

 Погледнете и: Контрола, Должничка 

експлоатација, Изолација. 

 

 

Контрола Да се практикува ограничување 

или да се насочува влијание кон 

некого. Ова е основна компонента во 

трговијата со луѓе: Трговците со луѓе 

користат многу методи за да ги 

контролираат и принудуваат своите 

жртви, вклучувајќи должничка 

експлоатација, изолација (како на 

пример, одземање на документите за 

http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm
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идентификација и патните исправи), 

страв и насилство (телесно и 

психичко). 

 Погледнете и: Принуда, Должничка 

експлоатација, Изолација 

 

Земја - крајна дестинација Земјата кон 

која лицата патуваат; Земја која е 

крајно одредиште за имиграциони 

текови (легални или илегални). 

 Синоним: Приемна земја  

 Погледнете и: Матична земја, Земја на 

транзит.  

 

Матична земја Земја од која доаѓа лицето; 

Земја која е извор на имиграциони 

текови (легални или илегални). 

 Синоним: Земја на потекло.  

 Погледнете и: Земја - крајна 

дестинација земја на транзит. 

 

Земја на транзит Земја низ која лицето 

патува; Земја низ која се одвиваат 

имиграционите текови (легални или 

илегални).  
 Погледнете и: Матична земја, Земја- 

крајна дестинација. 

 

Должничка експлоатација “статусот или 

условите кои произлегуваат од долгот 

на должникот заради лични услуги кои 

му се извршени или пак состојбата и 

условите на лице кое се држи контрола 

како гаранција за таквиот долг, доколку 

вредноста на извршените услуги не е 

разумно одредена па така отплаќањето 

на долгот не е јасно дефинирано и 

лимитирано. (Член 1 од 

Дополнителната конвенција за 

укинување на ропство,тргување со 

робови како и состојби слични на 

ропство). Ваквите состојби често се 

користат како механизам за 

контролирање на жртвите на трговија 

со луѓе. 

 Комплетниот текст може да го најдете 

на:    http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm   

 Погледнете и: Контрола, принуда 
 

Слугување Слугување може да се разбере 

како “ зависничка и економски 

злоставувачка врска”, со “немање на 

реална можност да се побегне”. Во 

некои случаи “злоставувачките  

работни услови на слугите. . . . . . . . . 

(може) прецизно да се опишат како 

робување.” 

 Погледнете и: Експлоатација, 

Должничка експлоатација 

 

Експлоатација Постапка со која се 

искористува нешто или некој за своја 

лична корист.  Основна компонента на 

трговијата со луѓе. “Експлоатацијата 

може да вклучи сексуална 

експлоатација за проституција или 

други форми на сексуално 

искористување, принудна работа или 

услуги, покуќарство или состојби 

слични на ропство, како и насилно 

отстранување на органи” (Член 3 Од 

Протоколот на ОН за Превенција, 

сузбивање и казнување на трговијата со 

луѓе од 2000 година). Трговците со 

луѓе ги транспортираат своите жртви 

со единствена причина за своја лична 

корист, најчесто или за да заработат 

голема сума на пари од нивната 

експлоатација или за да добијат 

бесплатни услуги или работна сила.  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: 
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conven
tion.html  

 Погледнете и:  Присилна работа, 

Слугување, Сексуална експлоатација, 

Регрутирање,  Транспорт.  
 

http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html


  

ПОИМНИК 

 

 

Модули за обука на ИОМ против трговија со луѓе                                                                                        63 
 

Присилна работа “секоја работа или 

услуга која е изнудена од било која 

личност под закана од казна и која 

лицето не ја прифатило своеволно” 

(Член 2, Конвенција за принудна 

работа од 1930). Обврските на 

државата во врска со принудната 

работа се дадени во Конвенцијата за 

укинување на принудната работа од 

1957. 

 Синоним: Задолжителна работа.  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: 

http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm  

 Погледнете и: Експлоатација. 
 

Присилен брак Брак кој не е своеволен. 

Според Конвенцијата за согласност за 

брак, минималната возраст за брак и 

регистрирање на бракови од 1962, “Во 

брак може да се влезе само според 

сопствена волја и целосна согласност 

на идните сопружници.” Присилниот 

брак се смета како дејствие на ропство 

кога: “Жената, без да има право да 

одбие, е ветена или омажена или за 

пари или по волја на нејзините 

родители, старатели, потесното 

семејство или било која друга личност 

или група”; “Сопругот на жената, 

неговото семејство, или неговиот клан, 

имаат право да ја пренесат на друго 

лице како возврат за добиена 

вредност”; или “жена која после смртта 

на својот сопруг е обврзана да прејде 

во наследство на друго лице” (Член 1ц, 

од Дополнителната конвенција за 

укинување на ропство,тргување со 

робови како и состојби слични на 

ропство). Присилните бракови се исто 

така забранети со Конвенцијата за 

елиминација на сите форми на 

дискриминација на жените од 1979.  

 Комплетниот текст може да го најдете 

на : http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/63.htm; 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm; 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm  

 Погледнете и: Експлоатација, 

Сексуална експлоатација.  

 

Присилно воено регрутирање Според 

Четвртата Женевска Конвенција која ги 

штити цивилите во ситуација на 

вооружен конфликт, “Окупаторската 

сила не смее да ги принудува лицата да 

служат во нејзините вооружени сили 

или помошни трупи (Женевска 

Конвенција која се однесува на 

Заштита на цивилите за време на 

војна).  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm  

  

 Погледнете и: Дете војник, 

Експлоатација. 

 

Човекови права Оние слободи и 

бенефиции кои, со прифатените 

современи вредности, сите човечки 

суштества треба да може да ги уживаат 

“како права” во општеството во кое 

живеат. Овие права се содржани во 

Меѓународната Декларација за права, 

која во себе ги вклучува Универзалната 

декларација за човекови права од 1948, 

и Меѓународните договори за 

економски, социјални и културни права 

како и Меѓународните договори за 

граѓанските и политички права од 1966, 

кои имаат произлезено од други 

договори со слична тематика (како на 

пример, Конвенцијата за елиминација 

на сите форми на дискриминација на 

жените, Конвенцијата за расна 

дискриминација)   

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm   

 

Документ за идентификација Документ 

кој го докажува идентитетот на лицето 

кое го носи.  

 Погледнете и: Пасош, Патни исправи, 

документи.  

 

Должничко ропство Ропството може да 

се подразбере како “зависничка и 

економски злоставувачка врска “, со 

http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/63.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm
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“немање на реална можност да се 

побегне”. Во некои случаи долгот се 

користи за контролирање на жртвите 

од трговија со луѓе.  

Погледнете и: Експлоатација, Должничка 

експлоатација, Покуќарство.  

 

Согласност  Спогодба за да се направи 

нешто или да се дозволи нешто да се 

случи, направена со целосна свесност 

за сите релевантни факти, како што се 

вклучените ризици или алтернативите 

кои се на располагање. На пример, 

пациент може да даде согласност за 

медицински третман само откако 

професионалното медицинско лице му 

ги обелоденило сите можни ризици 

вклучени со прифаќањето или 

одбивањето на третманот. 

 

Внатрешна трговија со луѓе Трговија со 

луѓе која се одвива само во рамките на 

една земја. 

 

Непрописна имиграција Преселба која се 

одвива спротивно на законските норми 

на матичните, транзитните и земјите - 

крајни дестинации. Не постои јасна и 

универзално прифатлива дефиниција за 

непрописна имиграција. Од гледна 

точка на приемните земји тоа е 

нелегален влез, престој или работа во 

таа држава, значејќи дека лицата не ги 

поседуваат потребните овластувања 

или документи кои се бараат со 

соодветните закони за влез, престој или 

работа во дадената земја. Од гледна 

точка на испратната земја, 

непрописноста, на пример, може да се 

види во случаите во кои лицето ги 

преминува меѓународните граници без 

пасош или патна исправа или не ги 

исполнува службените барања за 

заминување од земјата.  

 Синоними: Илегална имиграција, тајна 

имиграција.  

 Антоними: Правилна имиграција, 

легална имиграција.  

 Погледнете и: Криумчарење на 

имигранти. 

 

Изолација Трговците со луѓе често ја 

користат изолацијата како мерка за 

контрола и принуда. Изолацијата може 

да вклучи,меѓу другото, одземање на 

документите за идентификација или 

патните исправи на жртвата, како и 

јазична или социјална изолација на 

жртвите.  

 Погледнете и: Контрола, принуда, 

документ за идентификација, патни 

исправи.  

Киднапирање Незаконско насилно 

грабнување или задржување на лице 

или група на лица, најчесто извршено 

заради изнудување на економска или 

политичка корист од жртвата или од 

трети лица. Киднапирањето е секогаш 

регулирано со националната законска 

регулатива на секоја засебна држава. 

Сепак, постојат и одредени видови на 

киднапирања кои се регулираат со 

меѓународните закони (како на пример, 

пиратство). 

 Погледнете и: Грабнување, 

регрутирање, насилство. 

Работник - мигрант “лице кое било 

ангажирано, е ангажирано или ќе биде 

ангажирано во платени активности во 

држава во која тоа лице не е 

државјанин” (Член 2 од Меѓународната 

Конвенција за заштита на правата на 

сите работници - имигранти и 

членовите на нивните семејства од 

1990). 

 Комплетниот текст може да го најдете 
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на: 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm  

 Погледнете и: Имиграција. 

 

Миграција Процес на селење, било а се во 

рамките на една земја или надвор од 

нејзините граници. Ова е движење на 

население, кое го опфаќа било кој вид 

на преселување на луѓето, без разлика 

на неговата должина, состав или 

причини за тоа. Вклучува и имиграција 

на бегалци, раселени лица, преместени 

лица или економски имигранти.  

 Погледнете и: Непрописна миграција, 

прописна миграција.  
 

Организиран криминал Распространети 

криминални активности кои се 

координирани и контролирани преку 

централна организација. 

 Погледнете и: : Криумчарење на 

имигранти, трговија со луѓе.  
 

Превенција Дејство за одвраќање (да се 

спречи случување или постоење на 

нешто). Дел од севкупната стратегија 

во борбата со трговија со луѓе. 

Превенцијата може да вклучи,меѓу 

другото и активности за информирање 

и подигање на свеста, истражувања, 

семинари и обуки, како и соработка и 

вмрежување (на локално, национално, 

регионално и меѓународно ниво).  

 Погледнете и: : Судско гонење, 

заштита.  
 

Кривично гонење Кривична постапка за 

која обвинетата личност се дава на суд. 

Како дел од севкупната стратегија во 

борбата со трговијата со луѓе, 

кривичното гонење може да вклучи, 

меѓу другото, зацврстување на 

законските регулатива и прописи, 

зголемувањето на кривичните казни, 

градење на капацитети, како и 

национална и меѓународна соработка 

(како на пример, помеѓу НВО и 

законските извршители).  
 Погледнете и: : Превенција, заштита.  
 

Проституција Дејство со кое некое лице 

се впушта во сексуални активности, 

најчесто со лица кои не се нивни 

сопружници или пријатели, во размена 

за непосредно плаќање со пари или 

други вредности. 
 

Заштита Поимот заштита ги одразува сите 

конкретни мерки кои им овозможуваат 

на лицата кои се не ги уживаат правата 

и помошта кои се предвидени со 

меѓународните конвенции. Заштитата 

значи признавање дека лицата имаат 

права и дека органите на власта имаат 

обврски. Тоа значи обезбедување на 

законската егзистенција на лицата, 

покрај нивната физичка егзистенција. 

Како дел од севкупната стратегија во 

борбата со трговијата со луѓе, 

заштитата, помеѓу другото може да 

вклучи згрижување на жртвите, 

медицинска и психолошка помош, 

овозможување на визи, доброволно 

враќање и реинтеграција, безбедност, 

како и национална и меѓунационална 

соработка.  

 Погледнете и: Превенција, кривично 

гонење. 

 

Регрутирање Основна компонента на 

трговијата со луѓе. Регрутирањето 

може да се подели во целосно 

измамничко, делумно измамничко и 

насилно (грабнување).  

 Погледнете и: Трговија со луѓе, 

транспорт, експлоатација. 
 

Регрутирање, насилно Жртвите од 

трговијата со луѓе се насилно одведени.  
 Синоним: Грабнување. 

 Погледнете и: Грабнување, 

Киднапирање. 

 

Регрутирање, целосно измамничко 

Жртвите од трговијата со луѓе се 

примамени со ветувања за вработување 

и финансиска добивка и се целосно 

измамени за тоа кои се вистинските 

намери на трговците со луѓе.  

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
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Регрутирање, делумно измамничко 

Жртвите од трговијата со луѓе може да 

бидат свесни дека ќе бидат вработени 

во “некакви” активности, но не знаат 

под кои услови.  

 

Прописна миграција Миграција која се 

случува низ признати, легални канали и 

начини.  

 Синоним: Законска миграција, уредна 

миграција. 

 Антоним: Непрописна миграција. 

 Погледнете и: Миграција.  

 

Проценка на ризик Процес за 

идентификација и проценување на 

ризиците поврзани со дадена ситуација 

или настан.  
 

План за менаџирање на ризик План кој 

ги зема во предвид мерките за 

намалување на ризиците поврзани со 

ситуација или настан на прифатливо 

ниво.  

 

Сексуална Експлоатација Во контекст на 

трговијата со луѓе, сексуалната 

експлоатација има многу форми, 

вклучувајќи проституција, 

порнографија, егзотично играње, секс 

туризам или насилни бракови. Жртвите 

може да бидат мажи, жени или деца. 

Сексуалната експлоатација е забранета 

со различни меѓународни инструменти, 

вклучувајќи ја Женевската Конвенција 

и Декларацијата за елиминација на 

насилството над жените од 1993.   

 Погледнете и: Експлоатација.  

 

Ропство Статус или услови на лице над 

кое делумно или целосно е во нечија 

сопственост (Член 1, Конвенција за 

ропство од 1926, променета со 

Протоколот од 1953). Ропството се 

идентификува како сопственост или 

контрола над нечиј друг живот, 

принуда и ограничување на движењето 

и со фактот дека некој не е слободен да 

замине или да го замени работодавецот 

(како на пример, традиционалното 

имотно ропство, обврзана работа, 

закрепостеност, насилна работа и 

ропство во религиозни или за ритуални 

цели).  
 Комплетниот текст може да го 

најдете на: 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm 

 Погледнете и: Должничка 

експлоатација.  

 

Криумчар на луѓе Посредник кој ги сели 

луѓе во договор со нив самите со цел за 

нивен нелегален транспорт преку 

меѓународно признатите државни 

граници.  
 Погледнете и: Криумчарење на 

имигранти.  

 

Криумчарење на мигранти “Нелегално 

внесување на лице во држава на која 

таквото лице не е државјанин или во 

истата нема постојан престој, со цел да 

се стекне, директно или индиректно, 

финанскиска или друга материјална 

добивка” (Член 3, Протокол на ОН 

против криумчарење на имигранти по 

земја, воздух и море).  
 Комплетниот текст може да го 

најдете на : 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conven

tion.html  

 Погледнете и: Непрописна миграција, 

Протокол на ОН против криумчарење 

на мигранти по земја, воздух и море.   

 

Трговец со луѓе Лице кое сели луѓе со цел 

да се стекне со економска или друг вид 

на добивка со помош на измама, 

принуда и/или други форми на 

експлоатација. Намерата на трговецот 

со луѓе е да ги експлоатира лицата и да 

се стекне со добивка или корист од 

таквата експлоатација. 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
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 Погледнете и: Трговија со луѓе.  

 

Трговија со луѓе “регрутирање, 

транспортирање, трансфер, 

засолнување или прифаќање на лица, 

по пат на закана или употреба на сила 

или друга форма на принуда или 

киднапирање, измама, залажување, или 

со злоупотреба на моќ или состојба на 

немоќ или на давање или примање на 

пари или корист заради постигнување 

на согласност на некое лице кое има 

контрола над друго лице, заради 

потребите на експлоатација (Член 3 од 

Протоколот на ОН за превенција, 

сузбивање и казнување на трговијата со 

луѓе) 
 Комплетниот текст може да го 

најдете на: 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conven

tion.html  

 Погледнете и: Протокол на ОН за 

превенција, сузбивање и казнување на 

трговијата со луѓе, особено на жени и 

деца.  

 

Транспорт Пренесување на стоки или 

лица од едно место на друго со 

превозник. При трговијата со луѓе, 

транспортот може да биде меѓународен 

(вклучува две или повеќе држави) или 

може да се случи во рамките на една на 

земјата (т.н. внатрешна трговија). 

Транспортирањето може да биде 

легално или илегално, по воздух, земја 

или море.  
 Погледнете и: Регрутирање, 

експлоатација, трговија со луѓе. 

 

Патни исправи Општ назив кој се 

користи да се опфатат сите документи 

кои се прифатливи како доказ за 

идентитетот со цел за влегување во 

друга држава. Пасошите и визите се 

најшироко користени форми на патни 

исправи. Некои држави исто така 

прифаќаат лични карти или некои 

други документи. 
 Погледнете и: Документи за 

идентификација.  

 

Конвенција на ОН против 

меѓународниот организиран 

криминал се однесува на борбата 

против меѓународниот организиран 

криминал во кој спаѓаат следниве 

активности: перење на пари, корупција 

и опструкции на законски истраги или 

кривични гонења. Како дополнување 

на Конвенцијата, постојат уште два 

протоколи кои се однесуваат на 

специфичните области на 

меѓународниот организиран криминал 

а кои се од посебно значење (Трговија 

со луѓе и криумчарење на мигранти).  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на:: 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conven

tion.html 

 Погледнете и: Протокол на ОН за 

превенција, сузбивање и казнување на 

трговијата со луѓе, особено на жени и 

деца.  

 

 

Протокол на ОН против криумчарење 

на мигранти по земја, воздух и море 

Ова е додаток кон Конвенцијата на ОН 

против меѓународниот организиран 

криминал. Ги опфаќа проблемите кои 

настануваат од активностите на 

организираните криминални групи кои 

криумчарат имигранти, донесувајќи 

висок ризик за мигрантите и за голема 

заработка за престапниците. 

 Комплетниот текст може да го 

најдете на:: 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conven

tion.html  

 Погледнете и: Криумчарење на 

мигранти, Конвенција на ОН против 

меѓународниот организиран криминал.  

 

Протокол на ОН за превенција, 

сузбивање и казнување на 

трговијата со луѓе Ова е додаток на 

Конвенција на ОН против 

меѓународниот организиран криминал. 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
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Се занимава со проблемите на 

модерното ропство, во кое од страна на 

организираните криминални групи се 

користи желбата на луѓето за потрага 

по подобар живот. Мигрантите често се 

принудени на експлоатација или 

угнетувачка форма на вработување, 

многу често во сексуална 

експлоатација или во опасни професии, 

со незаконски приходи генерирани од 

ваквите активности кои одат кај 

криминалните организации.  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conven

tion.html  

 Синоним: Протоколот од  Палермо. 

 Погледнете и: Трговија со луѓе, 

Конвенција на ОН против 

меѓународниот организиран криминал 

 

Жртва Лице врз кое непријателски се 

дејствува или влијае; лице кое е 

повредено, оштетено или жртвувано 

под различни услови (несреќи, злочини 

итн.) ; лице кое е предмет на 

угнетување, лишување, малтретирање; 

лице кое е на било кој начин измамено 

или излажано.  

 

Жртва на трговија со луѓе Лица (мажи, 

жени и деца) кои се жртви на 

криминалот - трговија со луѓе.  

 Синоним: Тргувани лица 

 Погледнете и: Дете, Трговија со луѓе. 

 

Најлоши форми на детски труд  “сите 

форми на ропство или слични на 

ропство, како што се продавање и 

трговија на деца, должничка 

експлоатација, закрепостеност и 

насилна или принудна работа, 

вклучувајќи и насилно или принудно 

регрутирање на деца за нивно 

користење во вооружени конфликти, 

користење или нудење на деца за 

проституција, за производство на 

порнографија или за порнографски 

изведби, нудење на деца во незаконски 

активности, посебно за производство и 

продавање на дрога како што е 

дефинирано во релевантните 

меѓународни спогодби, работа која по 

својата природа ќе придонесе за 

загрозување на здравјето, безбедноста 

моралот на децата “ (Член 3 од 

Конвенцијата која се однесува на 

забраната и непосредната акција за 

елиминација на најлошите форми на 

детски труд.)  

 Комплетниот текст може да го 

најдете на: http://www.hrw.org/children/child-

legal.htm  

 Погледнете и: Дете, Детски труд, Дете 

Војник, Експлоатација.  

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
http://www.hrw.org/children/child-legal.htm
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 1 Garner, B. (ed.), Black’s Law Dictionary (7th Edition), West Group, 

St. Paul, 1999 (подетално во Black’s Law Dictionary.) 

2 Black’s Law Dictionary 

3 Merriam-Webster Online Dictionary, www.m-w.com, accessed 

October 2004 (подетално во Merriam-Webster Online). 

4 Human Rights Watch, Hidden in the Home: Abuse of Domestic 

Workers with Special Visas in the United States, online at: 

http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPag

e, пристапено во октомври 2004. 

5 Merriam-Webster Online Dictionary, пристапено во септември 

2006 

6 Black’s Law Dictionary. 

7. Терминологија за миграција: концепти и дефиниции, working 

draft , IOM 

8 Human Rights Watch, Hidden in the Home: Abuse of Domestic 

Workers with Special Visas in the United States, online at: 

http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPag

e,. 

9 Меѓународна организација за миграција Меѓународен 

дијалог за миграција 84та сесија на Советот, достапна на 

http://www.iom.org/reports/2001/usadom/index. 

10  www.nolo.com, пристапено во јануари 2006. 

11  Feinrider, M., Kidnapping, in Encyclopedia of Public 

International Law, No. 8, Human Rights and The Individual In 

International Law, International Economic Relations, North-

Holland, Elsevier Science Publishers B.V., 1985, p. 355. 

12 Merriam-Webster Onlinе 

13 Бlack’s Law Dictionary. 

14 Merriam-Webster Onlinе 

115 Merriam-Webster Online. 

16 Encyclopedia Britannica Online, http://www.britannica.com, 

пристапено во јуни 2006.  

19 The Practical Guide to Humanitarian Law Francoise Bouchet-

Saulnier, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2002.  

20 Ibid 

21 Ibid 

22 Ibid 

23 Ibid 

24 Ibid 

25 Merriam-Webster Online. 

26 Ibid, пристапено во август 2006. 

 

http://www.m-w.com/
http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPage
http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPage
http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPage
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Книги, натписи, извештаи  

 

Меѓународна организација за миграција (www.iom.int): 

 

Извештаи за активности против трговија со луѓе и истражувања за трговија со луѓе: 

 

 

 Втор годишен извештај за жртви на трговија со луѓе во Југо- Источна Европа, 2005 

 Законски преглед на трговијата со луѓе на Карибите: Бахами, Барбадос, Гуана, 

Јамајка, Холандски Антили, Св. Луција и Суринам, 2005 

 Прелиминарна проценка на трговијата со луѓе во Карибскиот регион:  Бахами, 

Барбадос, Гуана, Јамајка, Холандски Антили, Св. Луција и Суринам, 2005 

 Податоци и истражувања за трговија со луѓе: Глобален преглед, 2005 

 Плодни полиња: Трговија со луѓе во Централна Азија, 2005 

 Аспектите на ментално здравје на трговијата со луѓе, 2004 

 Психолошка поддршка на групи на жртви на трговија со луѓе во транзитни 

ситуации, 2004 

 Промена на моделите и трендовите на трговијата со луѓе во Балканскиот регион – 

Проценка спроведена во Албанија, Босна и Херцеговина, Провинцијата 

Косово,Република Македонија и Република Молдавија, 2004 

 Навраќање на парадигмата на трговија со луѓе: Искуството на Бангладеш, 2004 

 Трговијата со непридружувани малолетници во Ирска, 2004 

   Која е следната жртва? Ранливоста на младите Романки во поглед на трговијата 

со луѓе, 2004 

 Борба против трговијата со луѓе во Источна Европа и Централна Азија, 2003 

 Прв годишен извештај за жртви на трговија со луѓе во Југо- Источна Европа, 2003 

 Непрописна миграција и трговија со жени: Случајот на Турција, 2003 

 Миграција, проституција во Аргентина, 2003 

 Модели на заштита на жртвите на трговија со луѓе во одделни земји членки на ЕУ, 

земји кандидати и трети земји, 2003 

 Трговија со луѓе – анализа на Авганистан, 2003 

 Трговија со жени и деца во регионот на Јужна Африка, 2003 

 Враќање и реинтеграција – борба против трговија со луѓе – извештај за 

ситуацијата во Косово, 2002 

 Трговија со непоридружувани малолетници во Европската Унија, 2002 

 Втор извештај од истражувањето за трговијата со луѓе со државјани од трети 

земји  во Албанија, 2001 

 Скршени соништа: Извештај за трговија со луѓе во Азербејџан, 2002 

 Измамени мигранти од Таџикистан: Студија за трговија со жени и деца, 2001 

 Трговија со жени и деца од Република Еремнија: Студија, 2001 

 Жртви ан трговија со луѓе на Балканот, 2001 

 Трговија со мигранти во Полска, 1999 
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Евалвација на активностите против трговија со луѓе 

 Информативна кампања за борба против трговија со жени и деца во Камбоџа, 

финална евалвација, од Candice Sainsbury, Август, 2006 

 Економска рехбилатација на преживенаи жртви од трговија со луѓе во Индија, 

IOM/GoI, од Lacey Ilene Ruben, јули 2006 

 Масовна и микро -информативна кампања  за проценка на свеста – Информативна 

кампања за борба против трговија со жени и деца  во проектот на Камбоџа, 

заедничка евалвација на MOWA/IOM,  март 2006 

 Евалвација на доброволното враќање и реинтеграција со помош на ИОМ на Ганските 

деца жртви на трговија со луѓе заради трудова експлоатација во рибарските 

заедниците на  Yeji, Република Гана, IOМ, Evaluacion Po-Institut d’Etudes Politiques de 

Paris, јуни 2005 

 Trata Internacional de Mujeres para la Insdustria del sexo en le Paru (исто така 

достапно и на англиски јазик), Evaluacion Externa Proyecto, OIM, од A. Ludena , мај 

2005 

 Методологија на истражувањето  и евалвација за масовни информативни 

активности 

 Евалвација на проектот на ИОМ за враќање и реинтеграција на тргувани други 

ранливи жени и деца помеѓу одделни земји во регионот на Меконг од страна на 

Канцеларија на генералниот инспектор, 2003 

  Евалвација на програмата на ИОМ за борба против трговија со луѓе во Западниот 

Балкан, SIDA 2003 

 Евалвација на програмата за борба против трговија со луѓе во Молдавија, SDC/IOM  

2003 

 Евалвација на техничката помош дадена на владата на Киргистан во 

имплементација на акциониот план- Борба против трговија со луѓе и криумчарење на 

луѓе, А. Рисалиева 2003 

 IOM MIC Евалвација на проектот за подигнување на свеста и информирање, 

стратегија за луѓе на кои им е потребна меѓународна заштита., 2002 

 Евалвација на информативната програма на ИОМ во Филипните од страна на 

Канцеларија на Генералниот инспектор, 1999 

 Евалвација на програмата на ИОМ  за информирање на јавноста направена од 

страна на Канцеларија на Генералниот инспектор, 1999 

 

 

 

 

Интер- Американски комисии, Организацијата на Американските  држави 

(http://www.oas.org/cim/): 

 Во модерна врска: Трговијата со луѓе заради сексуална експлоатација во 

Централна Америка и Карибите:   

 

 

 

      Лондонска школа за хигиена и тропска медицина 

http://www.oas.org/cim/
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 Ризиците по здравје и последиците од трговија со луѓе и адолесценти. Лондонска 

школа за хигиена и тропска медицина, 2003 

(http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/traficking fina.pdf) 

 

 

 

 

 

MЕЃУНАРОДНИ ЗАКОНСКИ ДОКУМЕНТИ – ЦЕЛОСНИОТ ТЕКСТ НА 

ДОКУМЕНТИТЕМОЖЕ ДА СЕ НАЈДЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЕБ СТРАНИЦИ: 

 

 

Бриселска декларација за превенција и борба против трговијата со луѓе, 2002 

http://europa.eu.int/comm/justice home/news/forum crimen/2002/workshop/brusels decl en.htm 

 

Економска заедница на Западно Африкансите земј, Акционене план против трговија со луѓе, 

2001-2003,  

Меѓународна конвенција за елиминација на сите форми на рсна дискриминација (1965) 

 
 

Меѓународна спогодба за греѓански и политички права (1966) 

 
 

Меѓународна спогодба за економски, социјални и културни права (1966) 

 
 

 

Меѓународна трудова организација, С182 Конвенција за најлошите форми на детски труд 

(1999) 

 
 

Организација за безбедност и соработка во Европа, Акционен план за трговија со луѓе, 2003 

 
 

Југо- Азиска асоцијација за регионална соработка, Конвенција за превенција на трговијата со 

луѓе 

 
 

Конвенција на Обединетите Нации за елиминација на сите форми на дискриминација на 

жената (1979) 

 
 

Конвенција на Обединетите нации за правата на детето (1989) 

 
Конвенција на Обединетите нации за правата на мигрантските работници (1990) 

http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/traficking%20fina.pdf
http://europa.eu.int/comm/justice%20home/news/forum%20crimen/2002/workshop/brusels%20decl%20en.htm
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Конвенција на ОН за транснационелен организиран криминал (2000) 

 
 

Канцеларија на Високиот претставник на ОН за човекови права, насоки за трговија со луѓе 

(2002) 

 
 

Протокол на Обединетите нации за криумчарење (2000) 

 
Протокол на Обединетите нации за трговија со луѓе (2000) 

 
 

Декларација на Обединетите нации за човекови права (1948) 

 
 

 

 

 

Веб страници 
 

Совет на Европа 

 
 

Заштита од детска проституција, детска порнографија и трговија со деца заради сексуални 

причини 

 
 

Преглед на легислативата на Европската Унија 

 
Слободна мрежа 

 
 

Фондација ЕСПЕРАНЦА 

 
 

Глобална алијанса против трговија со жени 

 
 

Трговија со луѓе, орг. 
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Меѓународна католичка комисија за миграција  

 
 

Меѓународен центар за развој на миграциони политики  

 
Меѓународна трудова организација 

 
Меѓународна организација за миграција 

 
Ла Страда – Превенција на трговија со луѓе 

 
Законодавство онлајн 

 

 
Организација за безбедност и соработка во Европа 

 
 

Канцеларија за демократски институции и човекови права (во рамките на ОБСЕ) 

 
Канцеларија на Високиот претставник за човекови права, линкови до Меѓународната 

организација за човекови права 

 
 

Проект за заштита 

 
 

Да ги спасиме децата  

 
 

Фонд за децата на Обединетите Нации 

 
Фонд на Обединетите Нации за развој на жените 

 
Канцеларија на Обединетите нации за дрога и криминал 

  
Канцеларија на Американскиот Стејт департмент  за мониторинг и борба против трговија со 

луѓе 

 
Закон за заштита на жртвите од трговија со луѓе и насилство од 200 година: Извештај за 

трговија со луѓе 

 
Светска здравствена организација 
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1 Многу од овие материјали се исто така достапни и на ЦД-то кое е составен дел од овој 

прирачник. 
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Меѓународната организација за миграција (ИОМ) ги изготви овие Модули за 

обука во областа на борбата против трговијата со луѓе како одговор на 

потребите од практични обучувачки материјали за невладините организации 

(НВО), владините службеници и други партнери на ИОМ кои се вклучени во 

активности за борба против трговијата со луѓе во било кој дел од Земјината 

топка. И покрај зголемената свест за проблемот на трговија со луѓе, сеуште 

постојат огромни дезинформации за оваа појава. Комплексноста на трговијата 

со луѓе бара целно едуцирање и подигнување на свеста, обучување и 

зацврстување на капацитетите на многу нивоа, се цел  да се изнајде ефективен, 

постојан пристап погоден за сите – од провајдерите на услуги на самите жртви 

до службениците кои го спроведуваат законот, медиумите, адвокатите и 

правниците се до советниците за градење на политики во владините органи. 

Модулите ќе го зголемат разбирањето на некои клучни елементи потребни за 

градење на сеопфатна стратегија за борба против трговијата со луѓе. 

Серијата модули за обука во областа на борбата против трговијата со луѓе на 

ИОМ  е изготвена со цел да се подобри грижата и услугите кои жртвите ги 

добиваат. Врз основа на богатото искуство кои ИОМ го има  во врска со 

ситуацијата на терен, Модулите  без изготвени по пат на теренски пристап кој 

ги поставува работите оддолу – нагоре, со цел да се направи компилација на 

позитивните примери кои ИОМ ги има на полето на борба против трговијата со 

луѓе. За прв пат, достапни ќе станат алатки за обука во областа на борбата 

против трговијата со луѓе кои се општи и лесно можат да се модифицираат за да 

одговараат на различни контексти и различни јазици. Секој од модулите содржи 

и дел во кој се опишани процесите на изготвување и користење на индикатори 

за активностите поврзани со трговијата со луѓе, како и практични примери од 

оваа тема. На овој начин, владите, НОВ и донаторите имаат брз и економичен 

пристап до обуки за борба против трговија со луѓе преку ИОМ. 

 

Модулите за обука во областа на борбата против трговијата со луѓе на ИОМ  

се овозможени со придонесот кој го даде Американскиот Стејт депаремент, 

Биро за население, бегалци и миграција.  

 

 

 

За повеќе информации посетете ја нашата веб страница на www.iom.int 

 

 

http://www.iom.int/
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