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Предговор
ЦЕЛИ
ИОМ е организација која има 13 годишно искуство во спроведувањето
на активности против трговијата со луѓе и има пружено помош на преку
14000 жртви од трговија со луѓе во различни делови од светот. Како што
расте бројот на организации, особено невладини, кои пружат помош или
имаат намера да пружаат помош на жртвите од трговија со луѓе, ИОМ
дојде на идеа да ги сподели своите иксуства и лекциите кои ги научи. Овој
прирачник ги сумира и систематизира таквите искуства. ИОМ смета
дека секоја жртва е посебна, па бара различен вид на помош. Исто
така, природата на трговијата со луѓе е различна во различни делови
од светот, а истата е и доста променлива, што доведува до разноликост
на реакциите кои би одговарале. Заради сето тоа, овој прирачник не е
подготвен со цел да обезбеди единствена методологија на давање на
помош на жртвите на трговија со луѓе, туку за да понуди предлози и идеи,
засновани на повеќегодишното искуство на ИОМ. ИОМ се надева дека
овој прирачни ќе им биде од помош на сите организации кои пружаат
помош на жртви на трговија со луѓе, а особено на организации кои
тукушто започнуваат да развиваат програми за помош на вакви жртви
и кои би можеле многу да научат од искуството на ИОМ.
Овој прирачник обезбедува предлози и совети потребни за ефективно
пружање на целосна помош на жртвите на трговија со луѓе, почнуваќи
од иницијалниот контакт и анализа се до ефективна социјална
реинтеграција на засегнатите поединци. Иако прирачников покрива
и пружање на помош на малолетници, истиот не го прави тоа доволно
продлабочено, па лицето кое со тоа би се занимавало, би требало да
го консултира и водичот на UNICEF за заштита на жртви од трговија со
деца.
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СТРУКТУРА НА ПРИРАЧНИКОТ
Прирачникот е дизајниран како една целина која севкупно се чита, но
исто така може да се користи и за поединечно консултирање на одредени
поглавја. Сите поглавја и прилози се меѓусебно тесно поврзани. За да
се разберат вакви комплексни прашања на најпрофесионален можен
начин, мошне е важно да се има холистички пристап. Со цел да се
исползува што е можно повеќе од прирачникот, читателот се советува
да го прочита текстот во целина и да усвои продлабочени познавања за
темата која е разработена во истиот.
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Прирачникот е поделен на седум дела како што е подолу наведено.
Поглавјата се дадени во последователен редослед. Се препорачува
читателот систематски да ги проследи и добро да се запознае со целата
содржина на секое поглавје. Сепак, онаму каде е потребна помош на
одредена тема, можно е да се консултира и секое засебно поглавје.
Поглавје 1
Поглавје 2
Поглавје 3
Поглавје 4
Поглавје 5
Поглавје 6
Додаток I
Додаток II
Додаток III

Сигурност и лична безбедност
Интервју на жртвите од трговија со луѓе
Помош при упатување и реинтеграција
Водич за прифатилишта
Здравство и трговија со луѓе
Соработка со судските извршни органи
Етички принципи при грижа и интервјуирање
на жртви на трговија со луѓе
Контролна листа за интервју
Толковник на поими

Поглавјата поединечно ги разработуваат следниве теми и клучни
прашања:
Поглавје 1 Сигурност и лична безбедност
Ова поглавје ги покрива клучните принципи за сигурност и лична безбедност, како и темите за проценка на ризиците, случаи на висок ризик,
справување со ризик, безбедност на доверливи информации, безбедносни постапки и лична безбедност на персоналот и корисниците на
помошта.
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Клучната тема на ова поглавје е препознавањето на зголемен ризик
за персоналот при пружање помош и заштита на жртвите на трговија
со луѓе, како и усвојувањето на основни сигурносни страндарди и
процедури наменети за намалување на ризиците и справување со
таквите ризици.
Поглавје 2 Интервјуирање на жртвите од трговија со луѓе
Ова поглавје презентира една формула која им овозможува на
организациите да прават подобра разлика помеѓу различните видови
криминал при трговијата со луѓе, како и шверцот на луѓе, и дава преглед
на методологијата на анализа и идентификација на поединци кои бараат
помош како жртви од трговија со луѓе. Помеѓу темите покриени во
ова поглавје влегуваат и релевантни меѓународни стандарди од оваа
област, самиот процес на анализа, индикатори за проценка и одредени
прашања за правење проценка, третманот на жртвите, дополнителни
материјали за потврда на состојбата како и процесот на донесување на
финалната одлука.
Клучната тема на ова поглавје е обезбедување на водич за да
организациите можат прецизно да ги идентификуваат жртвите на
трговија со луѓе, за да бидат во позиција ефективно да одговорат на
нивните потреби и да им пружат соодветна помош и заштита.
Поглавје 3 Помош при упатување и реинтеграција
Ова поглавје ја покрива областа на упатување на жртвата и
последователното обезбедување на мерки на поддршка се до успешната
реинтеграција. Темите кои се разработуваат вклучуваат подготовка и
имплементација на асистирано доброволно враќање дома на жртвите
на трговија со луѓе, проценка и планирање на реинтеграцијата како и
пружање на поддршка при реинтеграцијата.
Клучната тема на ова поглавје е обезбедување на ефективна и соодветна
помош и заштита на жртвите на трговијата со луѓе, по принципот - секој
случај засебно, врз основа на нивните потреби и фундаментални
човекови права.
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Поглавје 4

Водич за прифатилишта

Ова поглавје се занимава со основањето на прифатилишта за жртвите
на трговија со луѓе, менаџирање и екипирање на истите, процедури на
помагање на жителите во прифатилиштето, третманот на истите како и
обезбедувањето на услуги и помош од страна на прифатилиштата.
Клучната тема на ова поглавје е основање на безбедни прифатилишта
и обезбедување на соодветна и ефективна помош и заштита на жртвите
на трговија со луѓе сместени во прифатилиштата.

Поглавје 5 Здравство и трговија со луѓе
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Поглавјето посветно на здравството обезбедува сеопфатни инструкции и
совети за прашања кои се однесуваат на здравјето и човековите права,
како на пример концептуални рамки, етички и безбедносни принципи,
пружање на нега, посебни здравствени прашања, медицинско-правни
аспекти, клинички пороцедури и нивно менаџирање, здравствено
планирање и прашања за медицинскиот персонал.
Клучната тема на ова поглавје е воспоставување на минимални
стандарди на пружање нега и обезбедување на специјалистички
здравствени услуги во согласност со потребите на жртвата на трговија со
луѓе. Фокусот на ова поглавје паѓа на пружањето на услуги во матичната
земја на жртвата, земјите на транзит како и земјата која е крајна
дестинација на трговијата со луѓе.

Поглавје 6 Соработка со судските извршни органи
Последното поглавје дава детални интрукции и совети за чувствителните
прашања за соработка со судските извршни органи во борбата
против трговијата со луѓе. Во поглавјето се изнесени можностите,
ризиците и оправданоста на таквата соработка а темите покриени се
следниве: законските опции и права на жртвите, воспоставување на
Меморандум на разбирање со власта, врски со полициските единици,
техничка соработка и градење на капацитети, трансфер на жртвите во
криминалните постапки.
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Клучните теми на ова поглавје се (1) информирање на жртвите на
трговија со луѓе за нивните права и обезбедување на можности за
реализација на тие права и (2) развивање на етички и професионален
реципрочен однос помеѓу организациите кои пружаат помош и судските
извршни органи а со цел да се обезбеди подобра заштита на правата
на жртвите според законите, и да се обезбеди основа и стратегија на
подобрување на стапката на откривање и гонење на трговците со луѓе и
да се стави крај на нивното поминување неказнети.
Додаток I Етички принципи при грижа и интервјурање на жртви од
трговија со луѓе
Додатокот 1 дава основни инструкции за соодветното однесување на
членовите на персоналот со цел да се почитуваат правата и специфичните
состојби во кои се наоѓаат жртвите на трговијата солуѓе.
Додаток II Контролна листа за интервју
Додатокот 2 е всушност контролна листа на сите прашања што
треба да се земат во предвид на почетокот на секое интревју помеѓу
организацијата која пружа вакви услуги и поединците кои бараат помош
а се декларираат како жртви на трговија солуѓе.

Додаток III Толковник на поими
Толковникот на поими дава појаснувања на клучните термини кои се
користат во прирачникот како и поимите кои се користат при давањето
на помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе.

Основни принципи
Инструкциите и советите понудени во овој прирачник се потпираат на
следниве принципи:
Цврста определба да се сузбие трговијата со луѓе и да се заштитат
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правата на оние кои станале жртви на истата; да се делува со цел
да се постигне почитување и заштита на човечкото достоинство и
добробитот на жртвите.
Заштита, безбедност и почитување на човековите права на
постоечките или потенцијални жртви - ова се водечките принципи кои
мораат постојано да се следат.
Сите услуги пружени на жртвите се засноваат врз принципот на
согласност на жртвата а поддршката обезбедена со програмата за
асистирано доброволно враќање се дава само на жртви кои слободно
избрале да се вратат дома.
Овој прирачник ги рефлектира меѓународните стандарди изнесени
во Протоколот на Обединетите Нации за превенција, сузбвање и
казнување на трговијата солуѓе, особено жени и деца.
Прирачникот ги рефлектира меѓународните стандарди изнесени во
Принципите и препораките против трговија со луѓе на Канцеларијата
на Обединетите Нации - Висок Комисионер за човекови права.
При пружањето на помош на деца кои станале жртви на трговија со
луѓе, организациите треба секогаш да дејствуваат во согласност со
најдобрите интереси на детето.

Клучни принципи
Не повредувај. Да не се повредува е првиот принцип на повеќето
медицински етички водичи. Земајќи го во предвид екстремниот ризик
кој е составен дел на трговијата со луѓе, ранливата состојба во која
се наоѓаат жртвите како и огромниот потнецијал за последователна
траума, важноста на ова основно правило не смее да се занемари.
Секоја организација која дава услуги на жртви на трговија со
луѓе има етичка одговорност да направи проценка на ризик за
секоја предложена постапка и ако постои и мало верување дека
одржувањето на интервју или извршувањето на преглед или било која
друга процедура би му ја влошила претходната состојба на жртвата,
истата постапка не смее да се изведе под никакви околности.
Индивидуален третман и нега. Иако владее мислење дека жртвите
на трговијата со луѓе имаат заеднички карактеристики и делат
слични искуства, организациите треба да ја осознаат и почитуваат
уникатноста на жртвите и треба да се трудат, колку што е можно
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повеќе, да пружаат индивидуализирана нега и помош. Во текот на
процесот на давање на помош, персоналот треба да се стреми да
обезбеди најсоодветна можна заштита, помош и поддршка, онаква
каква одговара на потребите и околностите во кои се наоѓа дадената
жртва.
Одговорна и сестрана нега. Опфатот на услуги обработени во
поглавјата 3 и 4 од овој прирачник се усогласени по холистичкиот
пристап на помагање при опоравокот на жртвите на трговијата со луѓе
и опфаќа сестрана нега во согласност со физичката, психолошката и
социјалната состојба на жртвата.
Интервју со жртвата и давање на согласност. Низ целиот процес на
пружање на помош, од иницијалниот контакт па се до финалната
социјална реинтеграција, има низа случаи кога жртвите се
интервјуираат во врска со голем број на прашања, како што се
почетното интервју, инервју на историја на случајот, интервју за
давање на помош, низа на медицински интервјуа и други процедури.
Во текот на овие средби, од жртвата се бара да донесува одлуки и да
даде писмена согласност за голем број на дејствија или процедури.
Во пролозите 1 и 2 дадени се идеи за пристапите кои би требало да
се користат во процесот на интервјуирање и добивање на согласност
од жртвата, за да им се овозможи на персоналот да се однесува фер
и професионално, почитувајќи ги човековите права на засегнатата
жртва. Затоа, персоналот треба да ги прочита овие прилози внимателно
пред да врши интервјуирање на жртви.
Лична посветеност и волја за учество. Треба и мора да се почитуваат
правото и потребата на жртвата да донесува сопствени одлуки и да
прави сопствени избори, и потребно е жртвата да се охрабрува да
учествува во процесот на донесување на одлуки колку што е можно
повеќе. Работејќи заеднички со жртвите, персоналот треба да се
труди да ја возобнови автономијата на нивните личности и да им
овозможи да го донесуваат одлуките и превземаат дејствијата кои
се однесуваат на нив самите. Таквата соработка ќе им помогне
повторно да воспостават контрола врз сопствениот живот и ќе им ја
зголеми самодовербата во следните чекори кои ќе ги преземаат.
Не дискриминирај. Персоналот мора да пружа безрезервна помош
на жртвите на трговија со луѓе без да прави дискриминација по било
која основа - пол, воздраст, лица со посебни потреби, боја, социјален
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статус, раса, религија, јазик, политичка припадност или статус.
Доверливост и право на приватност. Доверливите податоци од
трговијата со луѓе не смеат да се разоткриваат без претходно знаење
и писмена согласност од жртвата. (Види во поглавје 5 во врска со
откривањето на податоци потребни за да им се овозможи на судските
и извршни органи да пружат заштита на други жртви кои се уште се
под контрола на трговците со луѓе, или пак на оние на кои се на прагот
да бидат вовлечени во трговија со луѓе.)

Забелешки околу терминологијата

xii

Терминот жртва предизвика жестоки дебати во контекстот на насилство
врз жените. Многумина веруваат дека самиот термин подразбира и
состојба на беспомошност а не издржливост или жилавост, па затоа
преферираат употреба на терминот преживувач. Меѓутоа, во областа
на човековите права и нивната заштита, терминот жртва се користи
за лице кое доживува неправда од страна на некој престапник. Тоа
имплицира дека лицето или лицата кои доживуваат повреда на своите
човекови права имаат право на заштита, помош и обесштетување (Billings et al., 2005). Во контекст на овој извештај - чиј фокус е на заштита
и помош - ние ќе го користиме терминот жртва со гореспоменатото
појаснување кое ги истакнува правата на заштита кои ги ужива жртвата
како и одговорноста на владата да ја овозможи таквата заштита.
Покренати се многу дебати околу изборот на терминологија кога
станува збор за проституцијата наспрема тн. комерцијална сексулана
работа, а истите зависат од и ја рефлектираат идеолошката позиција
на говорникот. Во контекст на овој извештај, ние ќе зборуваме за
проституција и проститутки. Меѓутоа, треба да се нагласи дека изборот
на овие термини од страна на IOM не значи дека на лицата вклучени им
се дава негативна конотација.
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Ова поглавје од прирачникот има за крајна цел да им
обезбеди патокази на организациите кои нудат услуги
на жртви на трговија со луѓе, во врска со безбедносните
прашања кои се присутни во секоја етапа од процесот
на давање на помош на жртвите. Сите битни прашања
ќе бидат презентирани како една сеопфатна целина.
Читателот брзо ќе сфати дека повеќето од прашањата
кои се дискутираат тука се повторуваат и во други
релевантни делови од прирачникот. Тоа е направено
намерно бидејќи сигурносните процедури се толку битни
што не е на одмет да бидат повторувани повеќепати.

Клучни принципи
Трговијата со луѓе многу често ја контролираат организирани меѓународни
криминални мрежи, па затоа потенцијалниот ризик на кој се изложени
жртвите на трговија со луѓе како и персоналот на организациите кои
пружаат услуги на жртвите е екстремно висок.
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Без да се пренагласува степенот на ризик, клучот за менаџирање на
вакви ситуации е во внимателна проценка на ризикот за секој поедин
случај и комплетно придржување на основните сигурносни процедури.
Во ниту една ситуација неможе да се гарантира целосна безбедност и
иако во многу од случаите нема да постои ризик за вклучениот персонал,
од фундаментлано значење е да се направи проценка на потенцијалниот
ризик според дадените околности за самиот случај.

Прашањето на безбедност и
проценката на ризикот
Пружањето на помош на жртви на трговија со луѓе во суштина е
многу рискантно и ниту еден сигурносен систем, без разлика колку
софистицирен и опремен и да е, не може целосно да го елиминира
елементот на ризик. Постојат докази дека трговците со луѓе многу често
се одмаздуваат на жртвите кои успеале да избегаат и/или сведочат
против нив. Затоа, ризикот со кој се соочуваат жртвите на трговијата со
луѓе е огромен и тоа не е никакво претерување, туку реална состојба.
Отсекогаш постоеле ризици за жртвите на трговијата со луѓе, и иако
можеби со помал размер, но отсекогаш постоел и ризик за оние кои
им помагале. Се очекува ваквиот ризик да се зголемува со развојот
на организациите кои нудат помош и кои успеваат да им помогнат на
се поголем број на жртви да побегнат од своите експлоататори, а се
поголем е и бројот на жртви кои сведочат против трговците со луѓе.
Должност е на персоналот кој работи со жртви на трговија со лулѓе да
прави проценки на ризикот во секоја етапа од процесот на пружање на
заштита, и да ги презема неопходните безбедносни мерки за да истиот
биде ефективно менаџиран. Препораките изнесени во ова поглавје
имаат за цел да го појаснат целиот тој процес.
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1.1

ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ

Првиот чекор при конфронтирање со оваа закана - трговијата со луѓе е
всушност соодветното идентификување и проценка на нивото на ризик.
Ефективната проценка на ризикот вклучува проценка на општиот ризик
во земјата, постојано ревидирање на проценката на ризикот и посебни
проценки на ризикот како одговор на посебни настани. За да се олесни
сиот овој процес, постојат низа индикатори на ризик кои треба да се
земат во предвид. Сепак, треба да се има во предвид дека тоа не е
исцрпна листа и во зависност од околностите во секоја земја и во секој
поедин случај, можат да се сретнат сосема други ризици и индикатори
на ризици кои пак треба да бидат проценувани од страна на локалниот
персонал како најдобар познавач на локалните состојби. Онаму каде што
постои тесна соработка помеѓу организациите кои работат на сузбивање
на трговија со луѓе и локалните и национални судски и ивршни власти,
процесот на проценка на ризикот се врши во блиска соработка со нив.
4
ПРОЦЕНКА НА ОПШТ РИЗИК
Потребно е да се спроведе периодична проценка на општиот ризик
предизвикан од активностите на трговците со луѓе. Процесот кој
овде го опишуваме е наменет за да таквите ризици се измерат уште
на почетокот. Првата фаза на проценката на ризик е евалуација на
постоечките околности во дадената земја. Во предвид треба да се земат
следниве индикатори:
Индикатори за проценка на општ ризик
Степенот на раширеност на трговијата со луѓе во земјата
Дали засегнатата земја е матична земја на жртвите, земја на транзит
или крајна дестинација или пак е некаква комбинација од споменатите?
Колкав број на жртви на трговија со луѓе може да се очекува дека би
побарале помош од организациите кои нудат таква помош?
Степенот до кој трговијата со луѓе е контролирана од организирани
криминални групи
Капацитетот на криминалните групи да испланираат и спроведат дејства
на одмазда против жртвите и /или персоналот кој им помага
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Капацитетот на локалните судски и извршни власти
Степенот на одомаќинета корупција и како тоа допринесува за нивото на
ризик
Степенот на одлучност на владата да се бори против трговијата со луѓе

Забелешка: Индивидуалните организации кои немаат капацитет
или ресурси за самостојно спроведување на проценка на општиот
ризик, можат да си обезбедат релвантни информации од полицијата,
локалните или меѓународните невладини организации, канцелариите на
Обедиетите Нации, други меѓународни организации, странски амбасади
и останати.

ПОСТОЈАНО РЕВИДИРАЊЕ НА ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИКОТ
Од огромно значење е процесот на проценка на општиот ризик да биде
континуиран, затоа што не е доволно да се спроведе еднаш и да се смета
како ефективна сигурносна мерка, туку состојбата треба постојано да се
следи, а проценката да се ревидира и ажурира. Интервалите помеѓу две
проценки ќе зависат од постоечката ситуација во самата земја.
Должност е на секоја организација која дава услуги на жртви на трговија со
луѓе да спорведува проценка на ризик и да поседува план за менаџирање
на ризик.
Проценката на ризик треба да се ревидира најмалку на месечно ниво.
Во зависност од околностите, може да се појави потреба ревизијата да
се врши и неделно или дури и секојдневно, особено во периоди на висок
ризик.

ПОСЕБНИ ПРОЦЕНКИ НА РИЗИК КАКО ОДГОВОР НА ПОСЕБНИ
НАСТАНИ
Додека континуираната проценка на општиот ризик е неопходна за
проценка на било каков ризик, посебните проценки се потребни тогаш
кога постојат посебни настани кои ја зголемуваат опасноста. Секој
поедин случај има свои специфики па така ќе мора да се прави проценка
врз основа на информациите и индикаторите кои се на располагање.
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Листата дадена подолу е само еден пример на неколку посебни настани
кои би требало да бидат предмет на проценка на посебен ризик - ве
молиме запомнете дека ова е само пример и не треба де се смета за
сеопфатна листа. Како дополнување на овие примери, во проценката
треба да влезат и следниве фактори кои влијаат на ризикот:
Сите жртви кои успеале да побегнат се во ризик од одмазда од
страна на трговците со луѓе, без разлика дали соработувале или не
соработувале со судските и извршни власти.
Ризикот енормно се зголемува во случаите кога жртвите соработуваат
со судските и извршни органи бидејќи жртвата со самото тоа ја
загрозува слободата на трговците со луѓе.
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Во случаите кога постојат индиции дека трговецот е свесен дека
жртвата соработувала или има намера да соработва со судските и
извршни органи, нивото на ризик се зголемува и ризикот добива на
итност.
Примери на настани со посебен ризик
Моментот кога жртвата првпат се обраќа до организацијата за помош,
особено ако предвидениот пакет за помош вклучува и прием на истата
во прифатилиште или соработка со органите на прогон.
Било какво асистирано преместување на жртвата од едно место на
друго во случаи кога истата веќе обезбедила докази а има индиции дека
трговците го знаат тој факт.
Кога жртвата е сместена во прифатилиште - било какво планирано
излегување од прифатилиштето за посета на болници, клиники или средби
со социјален работник.
Кога жртвата соработува со органите на прогон - било какво движење со
цел да се оствари или одржи таа соработка, како што се одење да се даде
изјава, да се присуствува на идентификација на осомничени или да се
изврши полициски, медицински преглед.
Посета на судови, особено планирана посета за да се сведочи на
судењето на трговците со луѓе - особено поради фактот што трговците ќе
бидат свесни за ова присувство, ќе бидат информирани според правата
кои ги поседуваат сите осомничени.
Секое движење на жртвата или член на персоналот од една земја во
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друга со цел да се сведочи против трговецот - повторно нивото на ризик
значително се зголемува бидејќи трговецот веројатно е може да го
предвиди времето на патувањето или во матичната земја или во крајната
дестинација, или пак и во двете земји.
Секој инцидент кој може да се протолкува како заплашување на жртвата
или член на персоналот - како што се анонимни или заканувачки
телефонски повици, или неколку последователни повици кои завршуваат
со прекинување на линијата, појавување на непознати лица или возила
околу прифатилиштето или очигледно следење на жртвата или член на
персоналот.

ПЛАНОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА РИЗИК
Секоја проценка на ризик, било да е за општ или посебен ризик, или
ревидирање на истиот, мора да биде проследена со план за менаџирање
/справување со истиот кој треба да биде така изготвен за да може да
одговара на сите аспекти идентификувани во текот на процесот на
проценка:
Почетниот општ преглед треба да биде пропратен со план за
справување со ризикот, во кој ќе бидат специфицирани минималното
ниво на сигурносни стандарди и соодветните процедури со кои
ризикот ќе се менаџира и ќе се сведе на минимум.
При ревизијата на проценка на ризикот, нов план ќе биде потребен
самo ако ризикот е зголемен или се идентификувани нов вид на
ризици.
Кога и да се спроведе итно ревидирање на проценката на ризик како
одговор на некој посебен настан или закана, истото треба да биде
проследено со ажуриран план за менаџирање на ризикот, подготвен
да одговара на барањата на новиот ризик.
Сите планови треба да бидат уредно документирани и треба да ја
содржат проценката на ризикот, планот за имплементација на мерки за
безбедност избрани за да се справат со дадениот ризик.
Спроведувањето на проценката на ризик и дизијнирањето на планови
за менаџирање на истиот се неопходни за да организациите пружат
соодветна помош и заштита како на жртвите така и на својот персонал.
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Секоја процедура треба да биде комплетно документирана и целокупната
документација било да е во писмена или електронска форма мора да се
третира како строго доверлива и во согласност со практиката на чување
на доверливи лични податоци и податоци за трговија со луѓе (види
подолу).

1.2 Третман на податоци од доверлив карактер
Мошне е важно како се постапува со доверливите податоците кои се
однесуваат на жртвата, податоците кои се однесуваат на самиот процес
на трговијата со луѓе како и сите податоци за организацијата која
пружила помош. Сите тие подлежат на следниве правила и препораки:

8

Организациите кои даваат услуги на жртви на трговија со луѓе треба да
ги информираат жртвите која е целта на собирањето на податоци за нив
самите и како истите ќе бидат користени, како и за нивните права на
пристап кон тие информации.
Организациите не смеат да откриваат лични податоци од жртвите без
претходна писмена согласност дадена од страна на жртвата со која истата
дава овластување да се користат нејзините лични податоци за одредени
цели.
Заради зголемениот ризик од организирани криминални активности
како за жртвите така и за членовите на персоналот на организацијата,
истата треба внимателно да се однесува со доверлите податоци во секое
време.

Чувствителната природа на податоците како и потребата истите да се
чуваат во строга доверливост е прашање кое не смее да се занемари.
Затоа, местата каде ваквите податоци се чуваат треба да бидат постојано обезбедувани.
Препораките дадени подолу претставуваат минимален стандард за чување и грижа на доверливите лични податоци. IOM препорачува организациите да изготват сопствени стандарди на третаман на ваквите податоци но истите ќе мора да се усогласени со овие минимални стандарди,
а пак персоналот треба да добие јасни инструкции како да работи во
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согласност со таквите стандарди. Дополнителни стандарди можат да се
најдат и во Конвенцијата на Советот на Европа за Заштита на поединци
во врска со автоматското процесирање на лични податоци.

1.2.1 ДОВЕРЛИВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО
ЛУЃЕ
Како појаснување за следните препораки, доверивите лични податоци
за жртвата ќе ги дефинираме како:
Сите лични податоци, здравствено досие или слично, кои би можеле
да го разоткријат идентитетот или локацијата на жртвата, или било кој
личен и персонален детал кој се однесува на жртвата која е ставена
под грижа на организацијата.

1.2.2 ТРЕТМАН НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И НИВНО СМЕСТУВАЊЕ
Заради чувствителната природа на контекстот, мошне е важно да
се почитуваат правилата за третман на доверливите податоци за
жртвите на трговија со луѓе како и информациите за персоналот на
организацијата.
Принципи на доверливост кои се препорачуваат:
Клучниот принцип што се однесува на доверливост на податоците за
жртвите на трговија солуѓе е тн. треба да се знае. Персоналот на
организацијата треба да го почитува ова правило во сите случаи и
смее да открива информации интерно, во организацијата и екстерно,
надвор од неа, само на лица кои се здобиле со права таквите
информации да им бидат разоткриени.
Истото правило мора да важи и внатре во организацијата - што значи,
доверливите податоци не смеат да се откриваат надвор од секторот
за работа со жртви на трговија солуѓе.
Личните податоци на жртвата не смеат да бидат разоткриени на никого
од страна на организацијата, без претходна писмена согласност
дадена од страна на жртвата.
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Дури и кога жртвата дава писмена согласност за разоткривање на
своите лични податоци или податоците за трговијата со луѓе, персоналот
е должен да направи проценка на содржината на податоците за да се
осигура дека нивното разоткривање нема да го зголеми постоечкиот
ризик за жртвата или за некој од членовите на семејството на жртвата
или пак некоја друга жртва или член на персоналот на организацијата.
Ако постои и мала можност за тоа, организацијата го задржува
правото да не ги разоткрива податоците со цел да ја заштити жртвата
или било кое друго лице кое би било изложено на ризик.
Доверливи информации во писмена форма
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При обезбедувањето на помош на жртвите на трговија солуѓе, обично
се создаваат документи во електронска форма. Но, понекогаш ќе биде
неизбежно доверливите информации за жртвата и процесот на трговија
со луѓе да се испечатат. Во таквите случаи IOM предлага да се следат
следниве препораки кои се однесуваат на доверливи информации во
писмена форма:
Сите копии треба да се чуваат на сигурно место, заклучени, или во
просториите на организацијата или во прифатилиштето.
Кога се користат, документите не смеат да се оставаат по бироата за
работа или било каде, каде што влегуваат и надворешни лица.
Кога веќе не се потребни, писмените копии треба да се уништат.
Заради тоа, организациите кои пружаат помош на жртви на трговија со
луѓе треба да поседуваат машини за автоматско уништување на хартија.

1.3 Препораки за безбедност кои треба да ги почитува
персоналот на организацијата
Подолу наведените препораки се однесуваат на инцијалниот контакт со
жртвите на трговија со луѓе. Сите членови на перосналот кои учествуваат
во ваков вид на активности треба да знаат дека имало случаи на
инфилтрирање во програмите за заштита на жртвите на трговија со
луѓе, и затоа треба постојано да се будни и внимателни заради таквиот
ризик.
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Под никакви околности не смеат да се разоткриваат доверливи податоци
за жртвите или процесот на трговија со луѓе преку телофон на било кое
лице чии идентитет и кредибилитет се непознати.

1.3.1 ПРЕПОРАКИ ЗА ИНИЦИЈАЛНИОТ КОНТАКТ СО ЖРТВАТА
Телефонски повик директно од страна на жртвата
Обезбедете целосни информации и детали за тоа како да ја
контактирате жртвата, воспоставете систем за контакт, оставајќи
ги вашите телефонски броеви, но без да ги откривате адресата или
локацијата каде што е сместена вашата организација.
Ако жртвата соработува, побарајте и број на телефон и веднаш
заѕвонете и вие за да го потврдите бројот и да ја продолжите
дискусијата за ситуацијата.
Забележете го времето на јавување и телефонскиот број кој ви го
оставила жртвата.
Додека разговарате внимавајте на тоа кој се може да го чуе
разговорот.
Жртвата ве контактира преку друга услужна организација
Побарајте ги сите информации во врска со жртвата како и историјата
на случајот.
Зборувајте со жртвата и закажете средба за интервју.
Дајте и ги на жртвата само контакт броевите како што е погоре
нагласено.
Погрижете се членовите на персоналот да не откриваат детали освен
оние споменати погоре.

1.3.2 ПРЕПОРАКИ ЗА ИНТЕРВЈУТО СО ЖРТВАТА
Персоналот на организацијата која нуди услуги на жртви на трговија
со луѓе можеби ќе треба да работи со жртвите во просториите на
организацијата а можеби и на други локации како што се полициски
станици, поправни домови, адвокатски канцеларии или канцелариите на
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партнерските организации. Во сите случаи треба да се следат следниве
препораки:
Интервјуа кои се одржуваат во просториите на организацијата
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Кога не постојат безбедносни пречки, препорачливо е интервјуата
да се одржуваат надвор од канцелариите на организацијата за да се
органичи бројот на лицата кои ја знаат локацијата на истата.
Интевјуата треба да се договараат и одржуваат со претходна најава.
Доколку контактот е остварен преку партнерска организација и
жртвата побара да биде придружувана од член на персоналот на
истата, идентитетот на тоа лице треба да биде потврден од страна на
самата организација.
Пред пристигнувањето во канцеларијата, жртвата треба да биде
набљудувана пред вратата или преку сигурносниот систем или преку
шпиунката на вратата.
Интервјуто треба да биде одржано во засебна просторија, но барем
уште еден колега од персоналот треба да биде информиран каде
истото се одржува за да од време на време може да провери како
истото се одвива и дали е се во ред.
Интервју надвор од просториите на организацијата
Како основна мерка на безбедност кога интервјуто се одржува надвор од
просториите на организацијата се практикува истото да го спроведуваат
двајца челнови на персоналот. Сепак, тоа не е секогаш можно, па така
треба да се следат следниве препораки.
Ако жртвата побарала помош преку друга невладина организација,
интервјуто треба да се закаже во просториите на таа органзиација.
Во случаите кога е безбедно интервјуто да се одржи во просториите на
споменатата организација, потребно е на интервјуто да присувствува
барем еден претставник на таа организација.
Доколку интервјуто се одржува во полициска станица, поправен
дом или други владини простории, барем еден претставник на
институцијата каде интервјуто се одржува треба да биде присутен
во зградата во времето на одржување на интервјуто. Членот на
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персоналот на другата организација не треба да биде присутен во
текот на интервјуто освен ако тоа не биде побарано од страна на
жртвата.
Интервју на неутрална локација
Под никакви околности, интервјуто не смее да се одржи на локација
избрана од страна на жртвата.
Средбите треба да се остварат на неутрално место избрано од страна
на организацијата.

1.3.3 ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
Треба да се внимава на следново:
Не постои комплетна безбедност
Личната безбедност може да се подобри со комбинација од проценка
на ризикот и планови за негово менаџирање, како и лична одговорност
за сопствената безбедност.
Иако е можно да предизвикате вознемиреност кај персоналот со
пренагласување на нивото на ризик, не е на одмет постојано да се бара
од истиот да биде свесен за нивото на ризик кој го носи преземената
активност. Сите нови членови на персоналот треба детално да бидат
информирани за ризиците кои ги носи работата со жртви на трговија
со луѓе веднаш по преземањето на нивното работно место.
Заради својата лична безбедност, членовите на персоналот кои
работат со жртви на трговија со луѓе треба постојано да бидат будни
и да внимаваат на своето непосредно окужување, особено кога
средбите се случуваат на неутрална локација.
Кога и да дискутирате за некој случај на трговија со луѓе, внимавајте
кого имате во близина и може да ве слушне.
Информациите за посебните мерки на безбедност кои се однесуваат
на прифатилиштата се дадени во поглавје 4, параграф 4.2.6

Забелешка
1 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm
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2.1 Вовед
Овој дел од прирачникот има за цел да им помогне на организациите
кои пружаат помош на жртвите на трговија со луѓе да ги идентификуваат
жртвите со помош на стандардизиран систем на анализа на поединците
кои бараат помош. Препораките се наменети за сите пригоди,
вклучувајќи упатување на жртви на трговија со луѓе до организации кои
работат со такви случаи, без разлика дали истите се наоѓаат во матичната
земја на жртвата, земјите на транзит или земјата - крајна дестинација.
Препораките се однесуваат и на поединци од машки и од женски пол
кои бараат заштита декларирајќи се како жртви на трговија со луѓе а
особено се важни кога се работи за малолетници, заради специфичните
потреби на децата.
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2.1.1 УПАТУВАЊЕ ДО ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ПРУЖААТ ПОМОШ НА
ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
Жртвите на трговија со луѓе можат да бидат упатени до организацијата
од страна на различни институции или поединци:
Државни институции, како што се полицијата, здравствените установи, службите за социјална работа;
Други невладини организации;
Амбасади, цркви, верски организации, адвокати за човекови права;
Поединци, како што се други жртви, роднини или пријатели на жртвата
Клиенти на жртвата која е сексуално експлоатирана
Забелешка: Ако една организација дојде во контакт со жртва на
трговија со луѓе и истата не е во можност да одговори на сите потреби и
барања на жртвата, тогаш таа организација треба да вложи напори да
ја идентификува жртвата и да ја упати до друга организација која што
ќе може да ја обезбеди потребната помош.

2.1.2 ЦЕЛТА НА ИНТЕРВЈУТО
Мошне е важно да се направи правилна анализа на лицето кое е упатено дo организацијата и се декларира како жртва на трговија со луѓе, за
да бидеме сигурни дека тоа не се само криумчарени или други илегални
мигранти, или сосема други лица кои се на било кој начин злоставувани
или се во некоја друга ранлива состојба и им треба помош и/или заштита. Освен тоа, треба да се внимава лицето за кое се претпоставува
дека е жртва на трговија со луѓе да не е всушност некој кој се обидува
да се инфилтрира во организацијата имајќи во позадина сосема други
мотиви.
Зошто е важно соодветно да се идентификуваат жртвите на трговија
со луѓе
Во многу земји, жртвите на трговија со луѓе се изедначуваат со илегалните
мигранти и се депортираат по брза постапка или се сместуваат во притвор
без да бидат правилно идентификувани.
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Природата на помошта и заштитата кои им се потребни на други
категории на луѓе е различна од онаа која им е потребна на жртвите на
трговија со луѓе.
Жртвите на трговија со луѓе најверојатно ќе имаат итни физички,
психолошки и сексуални здравствени потреби кои не се својствени за
случаите на илегални или криумчарени мигранти.
Жртвите на трговија со луѓе се жртви на сериозен криминал па затоа за
нив се потребни посебни сигурносни процедури и активности, бидејќи
ризикот се пренесува и на персоналот кој им ја пружа самата помош.
Постојат индиции дека организираните криминални групи неколку пати
се обиделе да се инфилтрираат во невладините органзации кои даваат
помош на жртви на трговија со луѓе за да ги лоцираат жртвите кои или
побегнале, сведочеле или треба да сведочат против нив.
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Во текот на работењето со жртви на трговија со луѓе, ќе има и случаи на
обраќање на луѓе кои во суштина не се такви жртви но на кои сепак им е
потребна помош - на пример, жртви на семејно насилство или сексуално
малтретирање, бремени малолетнички или илегални мингранти. Доколку
вашата организација не е во можност да им помогне на ваквите
категории на луѓе, би требало да ги упати до други организации кои се
специјализирани за работа со таквите поединци. Затоа, препорачливо
е да се поседува ажурирана листа на организации кои имаат сродни
дејности со вашата.

2.1.3 ОГРАНИЧУВАЊА ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
Пред да преминеме на деталите од процесот на интервјуирање, еве
неколку работи за кои персоналот мора да биде свесен:
Процесот не е и не може да биде совршен и истиот не може да гарантира
дека нема да се направат грешки во анализата на наводната жртва на
трговија солуѓе.
Процесот опишан подолу се заснова на генерализиран пристап кон
трговијата со луѓе и идентификацијата на жртвите.
Во зависност од националниот, регионалниот и меѓународниот контекст,
ќе постојат контрадикторности и исклучоци за многу од коментарите
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дадени подолу, па затоа важно е организациите да ги адаптираат и
прилагодат генералните принципи на локалните услови во кои работат.
Процесот треба да се гледа како генерална рамка за идентификација
која може да биде надополнета и подобрена од страна на персоналот на
оранизацијата врз основа на нивното познавање на локалните услови и
нивното дотогашно работење против локалната трговија со луѓе.
Дадената рамка е еден вид на модел за идентификација во иделани
услови. Но, искуствата од тернот покажуваат дека такви идеални услови
скоро и да не постојат. Во повеќето случаи, дадените податоци ќе бидат
недоволни за да се проценат индикаторите, жртвата најверојатно не ќе
може или не ќе сака да ги одговори сите прашања, а можеби и нема да
постои дополнителен материјал кој би обезбедил други податоци,
Проверката и идентификацијата на жртвата во најголема мера ќе зависи
од искуството и доброто расудување на локалниот персонал кој ќе треба да
направи севкупна проценка на податоците кои ги има на располагање.

2.1.4 ОПШТО РАЗБИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
За правилно да се анализираат жртвите, персоналот мора да биде
способен да ги разликува жртвите на трговија со луѓе од илегалните
мигранти или други лица чии права се на било кој начин злоупотребени
(пр.семејно насилство). Иако можеби изгледаат слични во голем број
на аспекти, овие случаи иницираат различни правни прашања. Со цел
методот на анализа и идентификација на жртвите на трговија на луѓе
да биде ефективен, истиот треба да даде евауација на сите околности и
расположливи информации за секој поедин случај и мора да го разгледа
истиот од три различни перспективи:
Контекст на законитост
Вклученост на криминалци
Жртва
2.1.4.1 Контекст на законитост
За да се утврди дали поединецот е навистина жртва на трговија со луѓе,
важно е да се знае законската дефиниција на трговијата со луѓе. За да
се олесни процесот на идентификација, потребно е да се погледне де-
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финицијата за трговија со луѓе содржана во Член 3 од Протоколот на
Обединетите Нации за сузбивање и казнување на трговијата со луѓе,
особено жени и деца (дополнителен протокол на Спогодба на ОН против
меѓународен организиран криминал)1. Некои региони во светот имаат и
сопствени спогодби како што се онаа на Советот на Европа за дејствување против трговија со луѓе.
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На национално ниво, многу земји веќе имаат усвоено закони за да
го уредат ова прашање. Но мора да се нагласи дека постојат и земји
каде легислативата во поглед на трговијата со луѓе е субстандардна во
споредба со онаа на Европската Унија. Иако организациите кои работат
со жртви на трговија со луѓе мораат да ја почитуваат легислативата на
сопствената земја, тие треба да се осврнуваат и на Протоколот на ОН,
и врз основа на тоа да утврдат сопствени стандарди на дефинирање на
поимот. Онаму каде не постојат закони со кои се уредува трговијата
со луѓе, организациите можат да го користат Протоколот на ОН. Без
разлика каква дефиниција се користи, целта е да се земат во предвид
околностите на секој поедин случај и истите да се споредат со законскиот
текст.
Според дефиницијата од Протоколот на ОН, треба да постојат три
независни елементи за да зборуваме за трговија со луѓе, а ние ќе ги
дефинираме како: (1) активности; (2) сретства; (3) цел /намена:
Активности - регрутирање, транспорт, трансфер, преземање или примање на лица;
Сретства - закана или употреба на сила или други форми на принуда,
киднапирање, измама, злоупотреба на моќ или состојба на ранливост, или пак давање или примање на парични сретства или присвојување на корист за да се постигне согласност на лицето.
Цел - да се искористува лицето на начините наведени во членот.
За да се прекрши Протоколот, треба да биде присутен секој од трите
елементи: активноста мора да биде реализирана преку едно од
сретствата, и двете треба да се стремат кон постигнување на целта на
експлоатирање. Доколку еден од овие елементи недостасува, не се
утврдени потребните услови за криминалот - трговија со луѓе, онака
како што е пропишано со Членот 3 од Протоколот од Палермо. (Посебен
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исклучок се прави кога се работи за жртви - деца, според под-параграфот
С, кој ја исклучува потребата од присутност на сретства за да Протоколот
биде прекршен).
Дефиниција за трговија со луѓе според Протоколот на Обединетите
Нации
Членот 3 од Протоколот на ОН за превенција, сузбивање и казнување на
трговијата со луѓе, особено жени и деца, потпишан во декември 2000
година, во Палермо, Сицилија гласи:
(а) Трговија со луѓе ќе значи регрутирање, транспорт, трансфер, преземање
или примање на луѓе, со помош на закани или други форми на примена
на сила како што се принуда, киднапирање, измама, злоупотреба на моќ
или состојба на ранливост, или пак давање или примање на парични
сретства или присвојување на корист за да се постигне согласност на
лицата со цел истите да се експлоатираат.
Експлоатацијата може да значи: проституција или други форми на сексуална
експолоатација, принудна работа или услуги, ропство слугување или
отстранување на органи;
(б) Согласноста на жртвата на трговија со луѓе да се занимава со било која од
дадените форми на експлоатација наведени во параграф (а) од овој член
е ирелевантна доколку се применти било кои од сретствата наведени во
истиот параграф.
(с) Регрутирањето, транспортот, трансферот, предавањето или примањето
на дете со цел истото да се експлоатира ќе се смета за трговија со луѓе
дури и ако не е употребено ниту едно од сретствата наведени во параграф
(а) од овој член;
(д) Дете ќе значи секое лице под 18 годишна воздраст.

Следниве аспекти се мошне битни при разликувањето на криумчарење
на луѓе од трговијата со луѓе:
Активност - и трговците со луѓе и криумчарите транспортираат и
трансферираат луѓе - па може да се рече дека и двете категории на
криминалци го извршуваат првиот степен на криминалот пропишан со
Протоколот на ОН.
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Сретства - криумчарите обично не применуваат нити едно од сретствата
наведени во Член 3: не постојат елементи на злоупотреба на слободната
волја на лицето, ниту на примена на сила, измама или злоупотреба на
моќ. Затоа овој услов, неопходен за утврдување на прекршокот - трговија
со луѓе, не е исполнет и го разликува криумчарењето од трговијата со
луѓе.
Цел - иако понекогаш може да се заклучи дека криумчарите ја
злоупотребуваат состојбата на ранливост на лицата со кои работат, тие
тио не го прават со цел да ги експлоатираат на начините опишани во
Член 3. Врската помеѓу криумчарот и илегалецот е воспоставена со
единствена цел да се напушти една земја и де се премине во друга
и таа услуга да се наплати, а врската завршува со самото илегално
преминување во дадената земја. Што понатаму се случува со мигнатот
не го засега криумчарот, што не е случај и со трговецот со луѓе.
22
Поврзаност помеѓу криумчарењето и трговијата со луѓе
Жртвата на трговија со луѓе најчесто во почетокот започнува како криумчарен
мигрант. Меѓутоа, кога врската помеѓу мигрантот и криумчарот не завршува
со самото пренесување преку граница, и криумчарот продолжи да врши
контрола над илегалниот мигрант и го присилува да работи во експлоатирачки
услови користејќи ги сретствата споменати погоре, ситуацијата се менува од
криумчарење во трговија со луѓе. Исто така, илегалните мигранти се доста
подложни на трговија со луѓе по самото пристигнување до нивната крајна
дестинација. Во тој период илегалниот мигрант може да биде регрутиран,
транспотриран и експлоатиран од друго лице кое нема никаква врска со
криумчарот кој претходно го пренесол до крајната дестинација. На пример
во САД, Мексиканците често се прокриумчарени преку граница, а таму, во
ранливата ситуација во која се наоѓаат, стануваат лесна мета на трговците
со луѓе кои ги пренесуваат во други делови на земјата за принудна работа.

Уште едно сретство по кое се разликува трговијата со луѓе од
криумчарењето се однесува на законскиот пристап. Всушност, кога
зборуваме за криумчарење, не се споменува терминот жртва, туку
за прекршување на законите на една држава. И додека трговијата со
луѓе може да се одвива и само внатре во границите на една земја,
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криумарењето на илегалци секогаш вклучува илегално преминување
на државна граница.
Дефиниција за криумчарење на илегални мигранти според Протоколот
на Обединетите Нации
Протоколот на ОН за криумчарење на мигранти по земјен, воден и воздушен
пат, гласи:
(а) Криумчарење на мигранти значи органзирање на нелегален влез на
лице во некоја земја на која лицето не е државјанин или постојан жител,
со цел да се обезбеди, директно или индиректно, финансиска или друга
материјална корист.
(б) Под нелегален влез се подразбира минување на граница без исполнување
на потребните барања за легален влез во земјата.

2.1.4.2 Криминалецот
Вториот чекор за разликување помеѓу трговецот со луѓе и криумчарот
е да се разгледа криминалот од перспектива на престапникот и да се
запраша: што беше целта на делото?
Трговијата со луѓе се разликува од криумчарењето на мигранти по тоа
што трговецот на луѓе ги експлоатира истите по влегувањето во другата
земја или по внатрешното преместување, за да оствари личен профит,
и во текот на ова експлоатирачка или принудна врска, тој ќе се стреми
да ја одржи што е можно подолго. Во случаите на криумчарење на луѓе,
криумчарот ја завршува својата врска со мигрантот во мометот кога
илегалното преминување е остварено и е платена договорената цена.
Елементот на принуда е она што во суштина ги разликува овие два
вида на криминал, тргуваните жртви не можат слободно да ја раскинат
врската со трговецот на луѓе без да предизвикаат ризик од сериозни
последици.
2.1.4.3 Жртвата
Третиот метод е да се разгледа случајот од гледна точка на жртвата и што
точно нејзе и се случува. Кај илегалните мигранти, иако тие можат да се
соочат со сериозни ризици од повреди, злоупотреби па дури и смрт во
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текот на криумчарењето, не постои елементот на принуда или измама
во нивната врска со криминалниот криумчар.
И додека доказите покажуваат дека илегалните мигранти се изложени
на сериозни опасности во текот на процесот, за нив не е својствено да
се предмет на систематски физички, сексуални или психолошки злоупотреби или пак да бидат лишени од сопствената слобода и да бидат принудени на експлоатација во секс индустријата или нелегалниот пазар на
принудна работа. Сепак, повеќето, ако не и сите вакви карактеристики
се својствени за трговијата со луѓе.
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Во некои случаи на меѓународна трговија со луѓе, многу е тешко да
се разликува помеѓу трговијата со луѓе и традиционалните и прифатени обичаи и затоа е уште потешко да се идентификува дали лицата се
всушност жртви на трговија со луѓе. На пример во Авганистан, жени или
девојки можат да бидат дадени како замена за паричен долг или за да
се заврши некое крвно непријателство2. Жената или девојката која е
разменета нема право на глас во случајот, таа е под целосна контрола
на нејзиниот нов сопственик и неговото семејство и често е третирана
како домашна или секс слугинка. Во Индонезија исто така постои традиција на праќање на децата во домовите на побогати роднини за да им
бидат покуќари3. Овие деца се најчесто многу млади, и во зависност од
домакинот, може да бидат предмет на физичка или сексуална злоупотреба, долгочасовна работа, мала или никаква плата, недоволна исхранетост и лошо сместување и никакви можности за образование или игра.
Во многу од случаите традиционалните обичаи се прифатени толку нормално во општеството, така што не се признава никаква злоупотреба
или експлоатација. Ваквите обичаи треба да се разгледуваат од гледна
точка на жртвата и во рамките на Протоколот на ОН. Секој од случаите
треба индивидуално да се анализира за да се утврди дали претставува
трговија со луѓе.
2.1.4.4 Феноменот на трговија со луѓе
Сите оние кои се подготвуваат да интервјуираат можни жртви на трговија
со луѓе мораат во основа да ги разбираат елементите по кои се утврдува
криминал на трговија со луѓе. Следниве објаснувања се наменети за да
ги доловат комплексните сознанија за постоечката состојба со трговијата
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на луѓе како и трендовите кои се однесуваат на истата. Треба да се
напомене дека овие трендови се разликуваат од регион до регион, и
од земја до земја и со време се менуваат како што трговците со луѓе ги
менуваат своите методи за да не бидат разоткриени. Затоа, следниве
забелешки се генерализирани и мора да бидат адаптирани според
локалните услови од секоја поедина организација која се занимава со
ова прашање.
Состојба со трговијата со луѓе
Вистинската состојба со трговијата со луѓе никогаш не била прецизно
проценета заради голем број на причини, како што се разликите во
дефинирањето на поимот, недостаток од правилен мониторинг на подрачјата каде експолоатацијата се случува, стратегиите за прикривање
кои ги применуваат трговците со луѓе и слични. Како последица на тоа,
претпоставките за бројот на жртви се различни. На пример, во 2005,
Извештајот на САД за трговија со луѓе излезе со бројки помеѓу 600000
и 800000 луѓе со кои се тргува на годишно меѓународно ниво (во што
не влегува внатрешната трговија со луѓе, во границите на една земја).
2
УНИЦЕФ проценил дека годишно во светот се тргува со околу 1,2 милиони деца3 додека ILO проценил дека 12,3 милиони луге во светот се
предмет на принудна работа, вклучувајќи и најмалку 2,4 милиони кои се
жртви на трговија со луѓе6.
Видови на експлоатација
Дали повеќето жртви на трговијата со луѓе завршуваат како продавачи
на сексуални услуги или работници под принуда не се знае, но трговијата
за луѓе заради сексуална експлоатација во моментов е најприсутна
скоро насекаде низ светот. Се чини дека овој вид на експлоатација е
најпрофитабилен за трговецот а физички и емоционално најштетен
за жртвата заради постојаната физичка, сексуална и психолошка
злоупотреба која е всушност секојдневен сегмент од животот на овие
жртви.
Која од овие категории доминира во поглед на бројките не може прецизно
да се каже и тоа со сигурност зависи и од регионот за кој станува збор.
На пример во Европската Унија, трговијата со луѓе заради сексуална
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експлоатација се чини во моментов е поголема категорија. Во други
делови од светот, особено земјите од кои потекнуваат жртвите како што
се Централна и Југоисточна Азија, Јужна и Западна Африка и Централна
Америка, ситуацијата е помалку јасна, дали се тргува со луѓе заради
еклпоатирачка работа во земјоделството или фабриките во кои бедно
се плаќа или за улично просење или продавање. Во глобални рамки,
кога зборуваме и за меѓународно и внатрешно ниво, трговијата со луѓе
заради принудна работа можеби е најголемата категорија. Заради овие
различности, клучно е органзиацијата да ги приспособи препораките за
анализа на жртвата на локалните услови и состојби.
Жртви на трговија со луѓе
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Слично на погоре наведеното, не може со сигурност да се тврди дали е
поголем бројот на жени или мажи - жртви на трговија со луѓе. На глобално ниво, се тргува главно со жени и деца, но во некои делови од светот
ова не е случај, затоа што мажи и момчиња е она со што се тргува за
принудна работа или за деца - војници.
Националните и регионални варијанти4 и карактеристики ја подвлекуваат потребата организациите да бидат свесни за сите овие разлики кога
ги изготвуваат индикаторите на проценка пред интервјуто, што всушност
претставува првата етапа од двоетапниот процес на идентификација кој
е опишан подолу.

2.2 Индикатори на анализа пред интервју
Процесот на анализа се состои од две етапи:
Анализа на низа индикатори кои можат да бидат евалуирани пред
интервјуто со лицето
Интервју со лицето кое се состои од прашања кои се однесуваат на
фазите на регрутирање, транспорт и експлоатација на лицето
Прроцесот на анализа и идентификација започнува со разгледување на
околностите, пред да се постават било какви прашања кои се однесуваат
на трговијата со луѓе. Информациите за темите наведени подолу би
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требало да може да се добијат од агенцијата која го упатува лицето,
или во случај лицето само да побарало помош, таквите информации се
добиваат со поставување на прелиминарни општи прашања.

Индикатори на претпазливост
Треба да се има во предвид дека индикаторите дадени подолу се наменти за
да помогната во основниот процес на анализа, но тие се генерлизирани и во
врска со сите нив постојат исклучоци. Локалните околности и искуството на
персоналот можат да покажат дека се потребни дополнителни индикатори
или адптација на постоечките.

Следи листата на индикатори:
Возраст
Сите расположливи индикатори говорат за пораст на трговијата со деца и
адолесценти. Генерално земено, колку е постаро лицето, толку се помали
шансите дека истото е жртва на трговија со луѓе.
Трговијата со луѓе заради сексуална експолоатација или принудна
работа се сведува на млади жртви, затоа што трговците со луѓе и
нивните соработноици знаат дека за напорна физичка работа потребни
им се помлади лица кои се во добра физичка кондиција. Истото може
да се каже и за трговијата со луѓе заради сексуална експолоатација,
бидејќи клинетите преферираат млади жртви кои се покажале како
попрофитабилни од постарите. Во случаите на кражба на органи,
младите се сметаат за попогодни донатори. Во прилог на сето ова оди
и фактот што младите луѓе се поподложни на измами, полесно можат да
се контролираат од страна на трговците, што ги прави полесен плен за
истите.
Сепак, се тргува и со постари лица, како на пример во Југоисточна Азија
каде постарите лица се носат во Тајланд за да просат на улица. Воздраста
не е важна ниту при тргување на луѓе со цел истите да слугуваат во
домашни услови, каде податоците покажуваат дека се тргува со жени
на сите воздрасти.

27

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Значи, кога зборуваме за воздраста како индикатор на трговијата со
луѓе, жртвите се претежно млади луѓе. Бројот на малолетници со кои
се тргува се зголемува од година во година, бидејќи истите се доста
ранливи и можат да бидат експлоатирани на многу различни начини:
во секс идустријата, илегалниот пазар на труд, војна служба, во кражби
и други криминални активности, како домашни слуги или донатори на
органи.

Пол

28

Кај трговијата со луѓе за сексуална експолатација доминираат жртвите
од женски пол бидејќи хетеросексуалната проституција е најобемната и
најпрофитабилна форма на проституција. Но, трговијата со мажи заради
сексуална експлоатација, особено со тинејџери и млади момчиња е во
пораст. Последните истражувања покажуваат и зголемени бројки кај
трговијата со деца заради педофилија, секс туризам и производство на
комерцијална и некомерцијална детска порнографија, така што и овој
ризик опфаќа подеднакво и момчињата и девојчињата.
Улогата и важноста на полот во трговијата со луѓе заради принудна
работа зависи од видот на работата која се бара, ако работата е физички
тешка, на пример во рудник, поле или рибарски брод, повеќе се тргува
со мажи. И обратно, ако работата се состои од лесно земјоделство како
што е собирање на плодови или слугување во домовите, тогаш жртвите
повеќе се жени.

Националност / Етничка припадност
Синџирот на изнаоѓање на жртви се состои од комбинација на фактори
како што се сиромаштија, дискриминација и немање на можности.
Иако не може сосема да се исклучи, многу е поневеројатно жртвата на
трговија со луѓе да потекнува од богата развиена земја. Сепак, постојат
исклучоци. Доказите говорат дека децата тргувани заради сексуална
експлоатација се повеќе доаѓаат од богати земји, како на пример од
САД. Исто така, во некои замји, одредени етнички заедници можат да
бидат поподложни на трговија со луѓе од останатото население.
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Познавањето на локалните, регионалните и националните состојби како
и најновите трендови кај трговијата со луѓе е доста значајно за овој
индикатор. Економскиот раст и зголемената побарувачка се значајни
фактори кои влијаат на правецот, обемот и составот на трговијата
со луѓе без разлика дали истата се јавува локално, регионално или
меѓународно.

Документација
Географскиот елемент е суштествен за релевантноста на документацијата
во трговијата со луѓе. Јасно е дека, во случаи на внатрешна трговија
со луѓе, поседувањето на документи ја нема истата важност како во
случаите на меѓународните синџири. Овој индикатор не би бил битен
кога не би постоеле законски регулативи за поседување на валидни
лични документи кои секогаш треба да се носат со себе, а трговците
со луѓе за да ги контролираат своите жртви ги принудуваат да им ги
предадат.
Во регионален контекст поседувањето на оригинални или лажни
документи и не е толку релевантно, особено кога жртвите се деца, кои
како што знаеме многу често не поседуваат никаков вид на документи
за идентификација.
Користењето на документи е многу побитно во случаите на
интерконтитнетална трговија со луѓе бидејќи тука се патува со авиони,
возови, траекти, и преминувањето на граница е толку очигледно што
е потребно прикажување на доказ за идентитет и патнички документи.
Документите можат да бидат вистински, со вистински податоци за жртвата,
или фалсификувани, со лажни имиња или националност и најчесто
лажна дата на раѓање за да се зголеми воздраста на малолетниците.
Во ваквите случаи, трговецот најчесто им ги дава исправите на жртвата
за таа да ги помине граничните контроли а потоа од другата страна на
границата повторно и ги одзема.
Во случаите на трговија со луѓе заради сексуална експолатација,
конфискувањето на документите е редовна практика на трговците за
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така да ги контролираат своите жртви, па непоседувањето на документи
може да биде силен показател дека навистина станува збор за жртва
на трговија со луѓе. Сепак, треба да се внимава дека истото важи и за
лицата кои бараат азил а понекогаш и за илегалните мигранти, па така
овој индикатор треба да се разгледува засебно за секој случај земајќи
ги во предвид сите други околности.

Последна локација
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Последната локација на жртвата пред истата да се обрати до вашата
организација е многу важен индикатор. На пример, ако лицето е
затекнато во рудник, на поле во фабрика, ресторанска кујна, рибарски
брод, дом или пак во места својствени за сексуална експлоатација
како бордели, агенции за придружба, барови, хотели и слични локации,
сето ова ќе биде силен индикатор за трговија со луѓе заради блиската
поврзаност со експлоатацијата за која станува збор.

Контекст
Околностите кои воделе до обраќањето на жртвата до организацијата
се исто така клучен индикатор, па од упатувачот на лицето треба да се
побараат детални информации за тоа. На пример, затекнувањето на
жртвата во бордел од страна на полицијата, или спасување од страна на
клиентот на сексуални услуги или рација на мигранти на некоја фабрика
или фарма, ќе биде многу релевантна информација. Случиате кога друга
невладина организација ја спасила и идентификувала жртвата се многу
поедноставни и не бараат долг процес на проверка на жртвата.

Знаци на злоупотреба
Било какви знаци на физичка повреда можат да бидат позитивен
индикатор за трговија солуѓе. Катактеристично е за трговците со луѓе
постојано физички и психички да ги злоставуваат своите жртви, што
пак не е одлика на криумчарите на илегалци. Клучното прашање врз
кое се прави проценката е континуитетот на злоупотреба. И илегалните
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мигранти можат да се здобијат со повреди во текот на трансферот,
дури историјата покажува дека има случаи и на смрт, но разликата
со жртвите на трговија со луге е во постојаноста и повторливоста на
злоупотребите.

Проценка на упатувачот на жртвата
Доколку упатувачот е професионана институција со иксуство во оваа
област како што се полиција, судство, агенција за миграција или други
услужни организации, тоа ќе биде релевантна информација за процесот
на анализа на жртвата.

Знаењата и искуството на организацијата
Персоналот на организацијата која пружа помош на жртви на трговија со
луѓе треба да ги евалуира сите погоре наведени елементи врз основа на
знаењата и исуството за трговија со луѓе кое го поседуваат, и да утврди
дали информациите кои ги има на располагање за одреден случај се
конзистентни,

Секој индикатор може да се интерпретира на повеќе од еден начин.
Затоа, важно е истите да се евалуираат кумулативно кога се прави
анализа и идентификацијата на жртвата.

2.3 Интервју за анализа
2.3.1 ПОСЕБНИ ПРЕПОРАКИ ЗА ИНТЕРВЈУИРАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЦИ
Следниве препораки се наменети за интервјуирање на малолетници (лица
на воздраст до 18 години). Дополнителни предлози за интервјуирање на
малолетници се дадени во поглавјето 5, параграф 5.6.
Децата - жртви на трговија со луѓе смеат да бидат испрашувани само
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од персонал посебно обучен за потребите и правата на децата. Ако е
изводливо, жртвите - деца треба да ги испрашува член на персоналот
од истиот пол како и тие самите.
Дознајте што е можно повеќе за случајот, се што му претходело на
вашето интервју, подгответе јасен и пријателски вовед во интервјуто
(ако зборувате за нешто што на детето му е познато, ќе ви помогне да
воспоставите поголема блискост).
Оплементе го просторот каде ќе се изведе интервјуто, за да биде безбедно и пријатно за разговор (наоколу ставете играчки, книги, игри
итн, за да создадете поблизок однос)
Обидете се да создадете пријатна атмосфера зборувајќи или правејќи
нешто што нема врска со искуствата на жртвата од трговијата со луѓе
(дискутирајте на други теми, играјте ирги и сл.)
Одвојте доволно време за дискусијата, и немојте да брзате.
Одржувајте ја атмосферата едноставна и неформална (на пример - не
завземајте држење на испитувач и не притискајте ја жртвата да ви
даде одговори)
Користете соодветен јазик за разговор со дете (вметнете некои детски термини)
Објаснувајте на начин прифатлив и разбирлив за децата (користете
визуелни нагледни сретства кога и да е тоа возможно)
Прашањата треба да бидат адаптирани според воздраста и менталниот капацитет на детето
Почнете со отворени прашања, дозволувајќи му на детето да дава
сопствени објаснувања. Избегнувајте насочувачки прашања од типот
Дали те злоставуваа? Наместо тоа прашајте: Што ти правеа?
Не притискајте за да добиете детали онаму каде постојат знаци дека
детето ви кажало се што знае. Сепак, запомнете - детето ќе изостави
битни информации ако не е правилно прашано или ќе даде одговор
каков што верува дека испрашувачот сака да чуе.
Интервјуата со деца се спороведуваат во присувство на родител. Ако
тоа не е изводливо, во случаи кога родителот е отсутен или има индиции дека е вмешан во трговијата со своето дете, тогаш на интервјуто
присувствува старател, психолог или социјален работник.
Завршете го интервјуто на начин што ќе му остави на детето впечаток
дека се добро поминало и дека ќе му бидете на располагање кога и
да му треба повторно да разговара8.
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2.3.2 РЕАКЦИЈА НА ЖРТВАТА И НЕЈЗИН ТРЕТМАН
Било да е жртва на трговија со луѓе, илегален мигрант или е на друг
начин експлоатирано или злоупотребено, лицето мора да биде третирано
внимателно и со должно почитување на неговите човекови права.
Дополнителни препораки за интервјуирање на жртви на трговија со
луѓе можат да се најдат подолу во делот Етички принципи при грижа и
интервјуирање на тргувани луѓе.

Интервјуата за анализа се доста предизвикувачка задача за персоналот на организацијата која пружа помош на жртви на трговија со луѓе,
бидејќи лицето со кое ќе работат можеби успеало да преживее и побегне само како резултат на својата претпазливост и најверојатно ќе биде
сомничаво кон сите и внимателно во давањето на иформации. Во текот
на интрвјуто за анализа, не е невообичаено жртвата на трговија со луѓе
да регира кон испрашувачот на непријателски, сомничав, агресивен и
одбрамбен начин, или некаква комбинација на споменатите. Ќе биде
мошне тешко врз основа на првото интервју да се утврди дали лицето е
навистина жртва на трговија со луѓе9.
Лицето можеби нема да се чувствува способно или расположено за
интервју на кое ќе треба да одговара на прашања кои го потсеќаат на
непријатни или болни настани. Таквата неспособност за интервју или пак
повлеченост потекнуваат од многу причинители. Освен нормалниот страв
и вознемиреност кои ги чувствуваат како за себе така и за членовите на
своето семејство, тие може да страдаат и од лесна со сериозна загуба
на помнењето како резултат на преживената траума. Оваа состојба е
својствена особено за периодот непосредно после траумата или кога
жртвата станува свесна за опасностите во кои се наоѓа - кој период
всушност се софпаѓа со периодот кога организациите сакаат да дознаат
што повеќе. Но, притисокот да се дадат повеќе детали или прашувањето
за работи кои се во мемориска блокада, можат да предизвикаат уште
поголема вознемиреност и да попречат во процесот на добивање на
повеќе информации.
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Неоткривање на релевантни детали
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Жртвите на трговија со луѓе имаат сериозни причини да не сакаат да ги
споделат деталите од нивното искуство, особено во текот на првичното
интервју. Некои од причнините се наведени подолу. Организациите треба да
бидат свесни за тоа, за да останат трпеливи и да не донесуваат предвремени
судови за жртвата:
Страв од трговците со луѓе: Жртвите најверојатно ќе се плашат од одмазда
врз нив или нивните семејства.
Страв од судски постапки: Жртвите можеби ќе се плашат да не бидат
уапсени заради кршење на законот - за нелегален влез во државата,
работење без работна дозвола, вплеткување во незакоски активности
(проституција, дрога итн)
Лојалност кон трговецот со луѓе: Жртите може да се лично поврзани со
трговецот. Присувството на такви врски може да значи и дека лицето
всушност не е жртва туку доброволно се вклучило во илегалната
активност.
Недостаток на доверба: Во текот на тргувањето со нив, довербата на
жртвите била изневерена од голем број на луѓе. Затоа тие се сомничави
и во персоналот на организацијата која се обидува да им помогне.
Загуба на меморија: Заради преживената траума или други причини
(употреба на дроги или алкохол) жртвите не се сеќаваат на сите детали
за она што им се случило. Тие можеби и ќе измислуваат детали за да
ги пополнат дупките во исказите. Промените во приказните кои ги
раскажуваат може да бидат резултат токму на тоа, или пак ќе значи дека
жртвата намерно не соработува.

Доколку жртвата покажува силни знаци на вознемиреност, интервјуто
треба да се прекине или презакаже за термин кога ќе биде погодно
да се продолжи. Важно е во текот на интервјуто да се набљудуваат и
невербалнате форми на комуникација како што се знаци на страв,
вознемиреност или голем замор. Кога и да има сомнежи дека лицето кое
се интервјуира страда од трума, треба да се побара помош од психолог
пред да се продолжи со самото интервју.
Пристапот на лицето што го спроведува интервјуто треба јасно да дава на
знаење дека целта на интервјуто е да се идентификува најдобриот можен
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начин да и се помогне и да се заштити жртвата, а тоа е возможно само
ако се добијат релевантни информации од жртвата. Целта на процесот
на анализа е да се одлучи дали лицето навистина било жртва на трговија
со луѓе и прашањата дадени подолу се дизајнирани за да го овозможат
тоа. Треба да се стори се што е во наша моќ, лицето да се чувствува
комотно, сместувајќи го во удобен мебел и околина, и задоволувајќи ги
неговите основни потреби - дали лицето е гладно, жедно, дали му е топло
или има потреба од користење на тоалет.
Прашањата треба да бидат поставени во текот на првото среќавање
на ранливата и трауматизирана жртва со интервјуерот. Како истиот ќе
го спроведе итервјуто ќе зависи од неговата проценка на ситуацијата,
помеѓу другото и разговорливоста и кондицијата на жртвата. Очитата
употреба на формулар за интервју може дополнително да ја вознемири
жртвата па затоа е најдобро да се избегне во текот на ова интервју.
Интервјуерот треба да реши кои прашања се релевантни за секој поедин
случај, и да го приспособи интервјуто на дадената ситуација.
Знаејќи ја важноста на ова интервју во текот на процесот на проверка,
неоходно е интервјуираниот да го разбира она што му се кажува. Ако
постојат сомнежи околу тоа, треба да се обезбеди преведувач кој ќе
помага кога ќе има потреба.
Интервјуерот треба да знае дека индикаторите и прашањата дадени во
овој дел од прирачникот се дизајнирани со цел да помогнат во процесот
на анализа, а не за да бидат применувани сите во секој поедин случај.

2.3.3 ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ ПРИ ГРИЖА И ИНТЕРВЈУИРАЊЕ НА
ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
Пред да се интервјуираат или да им се помага на жртвите на трговија
со луѓе, сите организации кои пружаат помош на вакви лица треба
внимателно да го проучат Прилогот 1 од овој прирачник наречен Етички
принципи при грижа и интервјуирање на жртви на трговија со луѓе.
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2.3.4 УПОТРЕБА НА ФОРМУЛАР ЗА ИНТЕРВЈУ НА ПРОВЕРКА
Формуларот за интервјуто за анализа даден на крајот на ова поглавје
(Прилог 1) е наменет за помош во идентификација на жртвите на
трговија со луѓе. Овој или некој сличен формулар може да биде пополнат
и од страна на невладината огранизација или органот на власта кој
ја упатил жртвата до вас. Без оглед дали тоа е сторено или не, вашата
организација можеби ќе чувствува потреба да ја повтори процедурата
за да ја утврди првичната идентификација на лицето и формално да
отвори досие за истото.

2.3.4.1 Контролна листа за интервју
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Следнава контролна листа обезбедува општ преглед на техниките на
интервјуирање. Детални инфромации за интервјуирање на жртвите на
трговија со луѓе можат да се најдат во Прилог 1: Етички принципи при
грижа и интервјуирање на жртви на трговија со луѓе, и истите треба
внимателно да се прочитаат пред да се започне со самото интервју.
Услови
Доколку е возможно, интервјуто одржете го во затворена просторија
каде нема да бидете прекинувани или прислушувани.
На интервјуто смее да присувствува само жртвата, испрашувачот-ите,
преведувачот (ако е потребно) и лице за поддршка (старател на дете,
адвокат или психолог) во случај кога тоа е нужно.
Доколку има било какви сомнежи дека лицето не може да го разбере
јазикот на кој ќе се одвива интервјуто, треба да се побараат услугите
на преведувач.
Мобилните телефони треба да се исклучат.
На вратата од просторијата каде со одржува интервјуто, треба
да се постави знак Не вознемирувај за да се избегнат било какви
прекинувања на интервјуто.
Доколку нема можности за затворена просторија каде интервјуто би
се одржало, испрашувачот треба да се потруди да обезбеди катче
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каде разговорот нема да може да се наслушува.
Избегнувајте да донесувате предвремени судови и да наметнете
испрашувачки стил на интервјуирање.
Обидете се да воспоставите блискост со лицето, за да истото се
почувствува почитувано и да знае дека неговите / нејзините ставови
ќе бидат ислушани.
Вовед
Испрашувачот треба да се претстави и да ја опише својата улога во
организацијата.
Испрашувачот треба да се осигура дека лицето се чувствува безбедно
и удобно.
Испрашувачот треба да се осигура дали лицето има потреба од
користење на тоалет или од земање на некакви освежителни
пијалаци.
Осигурајте се лицето да не чувствува некаква болка или неудобност
или пак да не му е потребна медицинска помош.
Доколку лицето побара медицинска помош или пак чувствува некаква
болка, интервјуто не смее да започне се додека не го прегледа
лекар.
Објаснување
Дадете кратко објаснување за улогата на вашата организација во
пружањето на помош на жртви на трговија со луѓе како и за целта на
интервјуто што го започнувате.
Објаснете за што ќе се користат добиените информации.
Објаснете дека ќе има и прашања кои ќе се однесуваат на историјата
на случката, и дека некои точки можеби ќе бидат вознемирувачки,
болни и ќе носат непријатни сеќавања.
Кажете му на лицето дека не треба да брза во давањето на одговорите
и дека може да побара пауза кога и да смета дека му е потребна.
Повторете му дека интервјуто е доброволно и дека никој не може да
го присили да дава одговори. Но сепак нагласете дека колку повеќе
информации даде, толку организацијата ќе биде поспремна да му
помогне. Наведете му ги и ограничувањата над кои организацијата
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не може да оди (на пример дали помага само на жртви на трговија со
луѓе или и на илегални мигранти, деца итн)
Објаснете му дека доколку организацијата не може да му обезбеди
директна помош бидејќи не работи со таквата категорија на луѓе,
истата ќе се потруди да најде организација која ќе може да обезбеди
соодветна помош.
Финални забелешки пред започнувањето на интервјуто
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Информирајте го лицето дека сите одговори кои ги дава ќе бидат строго
доверливи. Појаснете што ќе се случува со добиените информации и
како и со кога истите можат да бидат споделени.
Објаснете му / и дека и тој /таа смее да поставува прашања или бара
појаснувања или повторување на прашањата во било кое време.
Осигурајте се дека лицето разбрало се што дотогаш му објаснивте.
Прашајте го дали има некакви прашања за дотогашните
објаснувања
Запрашајте го дали се согласува да учествува во претстоечкото
интервју.
2.3.4.2 Пополнување на формуларот
Формуларот за инервјуто за проверка (Прилог 1) е поделен во следниве
шест дела:
Регистрација и податоци за случајот
Фаза на регрутирање
Фаза на транспорт
Фаза на експлоатација
Дополнителен материјал
Одлука
Секој од деловите треба да се пополни, секако, колку тоа ќе биде можно
ќе зависи од степенот на соработка на лицето. Испрашувачот мора да
знае дека може да очекува и испади на непријателство или дефанзивност
од страна на жртвата, па затоа треба пристапот и времето за итервју да
ги прилагодува според тоа.
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Пред да биде интервјуирано, лицето треба да се информира дека:
Сите одговори ќе бидат третирани како строго доверливи информации.
Неопходно е да се одговори на прашањата за да може организацијата да
ја пружи најсоодветната помош за дадениот случај
Одбивањето да се одговори на прашањата може да ја исклучи можноста
за помош
На крајот на интервјуто лицето ќе биде информирано какви услуги
и каков вид на помош може да очекува од организацијата, доколку
таа организација не може да помогне ќе добие информации за други
организации кои можат тоа да го сторат, каде и како лицето може да
пријави криминални дела сторени врз него доколку се одлучи за истото и
каков вид на законска помош или заштита му следува.

Прашањата дадени подолу одговараат на прашањата во Формуларот
за интервју за анализа даден во Прилог 1 од ова поглавје. Ниту еден
одговор сам за себе не може да го реши прашањето, тие треба да
бидат третирани кумулативно заедно со индикаторите за проценка пред
интервјуто наведени во погорниот текст.

Фаза на регрутирање
1. Како беше воспоставен контактот помеѓу лицето и регрутерот?
Контактот се иницира или од страна на трговецот со луѓе преку
неговата мрежа на лични и семејни контакти или пак од страна на
жртвата која на пример одговара на оглас за работа во странство.
Во случаите на внатрешна или интерна трговија со луѓе, особено
заради принудна работа, регрутирањето е доста едноставно, се
остварува личен контакт со лицето или неговото семејство. Кога
се работи за деца, истите можат да бидат продадени од своите
сиромашни родители или да им биде дозволено да заминат со
регрутерот (кој може да биде близок или подалечен роднина) затоа
што родителите веруваат дека така им обезбедуваат подобра
иднина на своите деца. Понекогаш се очекува детето да се врати
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со заработени пари или со научен занает. Испитувачот мора да
внимава да не ги демонизира родителите кои можеби навистина го
сакале тоа дете и сметале дека му прават добро.
Во некои делови од светот, трговијата со луѓе заради принудна работа
има толку долга историја што веќе станала локален начин на живот.
Во таквите случаи не постои формална фаза на регрутирање.
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Во случаите каде постои сексуална експолоатација, регрутирањето
понекогаш се случува преку огласи во печатените медиуми, на
радио, телевизија или на интернет. Огласите обичо нудат различни
можности во странство, како што се работа, јазични курсеви или
туризам. Исто така не е невообичаено младите девојки да бидат
регрутирани од мажи кои претходно станале нивни момчиња. Исто
така, трговците со луѓе може да се претствуват како љубезни мажи или
жени кои би им помогнале на девојки кои се наоѓаат во некој вид на
тешка ситуација (на пример економски потешкотии или несредени
семејни односи). Тие ги измамуваат своите жртви покажувајќи им го
својот ектравагантен стил на живеење, убедувајќи ги дека и тие ќе
можат да водат сличен живот.
2. Каков вид на работа ви беше ветен на друга локација во вашата
земја или во странство? Каква плата и услови ви ветија или понудија
за дадена дестинација?
Трговијата со луѓе вклучува широк спектар на експлоатирачки
ситуации, и дали лицето знаело за видот на работата и останатите
услови, ќе зависи од оклоностите на случајот и на начинот на кој
трговецот работи. Она што може лесно да се заклучи е дека лицето
било излажано или за природата на работата или за условите и/или
платата што ќе ја прима. Жртвите на трговија со луѓе можат да бидат
делумно или целосно измамени за видот на работата што треба
да ја извршуваат. На пример, можеби ќе ја знаат работата со која
ќе се занимаваат но не и условите или платата, што значи можеби
девојката ќе знае дека ќе работи како келнерка или танчерка но
не и дека ќе треба да ги забавува своите клиенти и како. Често,
видот на работата е познат, но не и дека работниците ќе се држат во
робовски услови со мали или никакви плати.
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Постојат и случаи кога локалните власти или организации како во
матичните земји на жртвите така и во земјите - крајни дестинации се
свесни за ветувањата за работа како и за стратегиите на регрутирање
кои се применуваат. Тука, локалните разузнавачки служби можат да
помогнат во разбивање на таквите мрежи на трговија со луѓе.
3. Дали на регрутерот му плативте нешто однапред?
Често, финансиските елементи на трговијата со луѓе се стожерни
бидејќи во сржта на овој криминал е финансиската добивка. Но,
треба да се знае дека трговијата со луѓе може да има и други мотиви
освен финансискиот; на пример заради воена служба, сервилен
брак или домашно слугување.
Трговијата со луѓе често вклучува некаква форма на должничка
обврска каде жртвата има долг и е присилувана да го отплати со
заработувачката која трговецот му ја задржува.
4. Дали лицето било присилно транспортирано надвор од земјата
на потекло или во друг дел од неговата земја за да биде
експлоатирано?
Жртвите на трговија со луѓе, особено ако се работи за деца или
млади луѓе можат да бидат и кинднапирани. Киднапирањето е силен
показател дека се работи за трговија со луѓе.

Фаза на транспорт
5. Кој ги плати патните трошоци?
Во повеќето случаи на трговија со луѓе, како онаа за сексуална
експолоатација, така и онаа за принудна работа, жртвите се
претежно сиромашни и ретко се случува да имаат доволно пари за
да си го платат патувањето. Понекогаш трговецот ги превзема овие
трошоци како дел од својата стратегија на регрутирање. Како и да
е, по пристигнувањето во крајната дестинација, заработувачката на
жртвата ја зема трговецот и преку ваквиот долг всушност ја контролира
жртвата. Ова е доста силен индикатор дека станува збор за трговија
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со луѓе. Но, треба да се знае и дека има случаи на криумчарење
каде криумчарот го плаќа патните трошоци на илегалецот, кој пак
мора да работи за да го отплати долгот. Во зависност од тоа како е
договорено враќањето на долгот и условите во кој се чува мигрантот
по пристигнувањето на крајната дестинација, некои случаи кои се
сметаат само за криумчарење, во суштина се трговија со луѓе, но
само доколку вистинската намера на криумчарот бил да го задолжи
илегалецот за да овој мора да работи за него.
Важно е да се напомене дека патните трошоци може да бидат
покриени од страна на трговецот со луѓе и во случаите на интерна
трговија со луѓе. Но најчесто, бидејќи таквите трошоци не се големи,
жртвите сами си ги плаќаат само за да ги остварат ветените можности
за вработување на дадената дестинација. По пристигнувањето таму,
трговците со луѓе ја користат ранливоста на жртвите па ги регрутираат
и ставаат под своја контрола за да ги експлоатираат.
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6. Дали преминувавте преку граници, ако преминувавте, дали тоа беше
легално или илегално? Ако преминувањето било легално, дали беа
користени вистински или лажни документи или пак фалсификувани
визи?
Повеќето жртви на трговија со луѓе преминуваат преку граница
илегално, или пешки или скриени во возила, но има и такви кои
патуваат слободно, користејќи ги своите вистински документи кои
може но и не мора да содржат лажни визи, или пак лицата може да
патуваат со фалсификувани или украдени документи.
Процедурите на транспорт во голема мера зависат од контекстот и
локацијата. Илегален влез во соседна земја или земја од регионот
може лесно да се организира, додека патувањето и влез во далечна
земја ќе мора да биде на некој начин очигледно и жртвата ќе мора
да има некакви документи бидејќи ваквото патување може да биде
со авион, брод или воз каде има гранични контроли кои мора да се
поминат.
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Освен тоа, во случаите каде регрутирањето се извршило со измама,
трговецот ќе мора да одржува состојба на легалност, па се користат
вистинските документи на жртвата за да не се предизвика сомнеж
дека во прашање е нешто нелегално. Во случаите на сексуална
експолоатација, особено во Европа и Северна Америка, жртвите
обично патуваат слободно или со сопствени или со квалитетно
изработени лажни документи бидејќи трговците можат поефектно
да ги експлоатираат ако можат легално да ги пренесуваат од една
земја во друга отколку ако мораат да ги чуваат скриени.
7. Во чиј посед се документите сега?
На жртвите на трговија со луѓе обично не им се дозволува да ги
чуваат сопствените документи, за да не ги употребат за бекство.
Конфискацијата на документите е типична мерка за контролирање
која трговците со луѓе ја користат за да ги заплашат и принудат
нивните жртви. Но, како што и претходно нагласивме, треба да се
има на ум дека отсуството на документи е исто така одлика и на
азилантите и илегалните мигранти.
Во последно време постојат индиции дека овие тендови се менуваат
и дека постојат случаи кога жртвите си ги задржуваат своите
документи, но се принудувани и застаршувани на други начини.
Затоа, ако некој поседува документи, не треба да заклучуваме дека
работи по своја волја.
8. Дали жртвата поминала некое време во транзит во трети замји и ако
тоа било случај, дали таму била вклучена во некакви активности?
Каков вид на активности ?
Жртвите на трговија со луѓе не се секогаш транспортирани директно
до земјата крајна дестинација. Често, процесот се издолжува и трае
со недели па и месеци и вклучива голем број на различни транзитни
локации каде жртвата може да биде принудувана или експлоатирана.
Кога имаме ваква историја на случајот, тоа е силен индикатор за
трговија со луѓе.
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Фаза на експлоатација
9. Во каки активности била вовлечена жртвата по пристигнувањето во
крајната дестинација?
Целта на трговијата со луѓе е некаква форма на принудна
експлоатација, било да е тоа сексуална експлоатација или принудна
работа или друг вид на експлоатирање. Затоа, доказите дека
жртвата била присилена да се вклучи во вакви активности како што
се принудна работа, проституција, просење, покуќартсво се јасен
индикатор на трговија со луѓе (или во случаи на трговија на човечки
органи, ако на жртвата и се извадени еден или повеќе органи).
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Бидејќи примарната цел на трговијата со луѓе е експлоатација на
жртвата заради остварување на профит, конфискувањето на целата
или дел од платата на жртвата е клучен индикатор за трговија со
луѓе.
10. Колку скоро по пристигнувањето на крајната дестиниција почна
ваквата активност?
Времето е еден од клучните индиктори. Во случаите на трговија
со луѓе, фазата на експлоатација обично почнува веднаш или
многу скоро по пристигнувањето на крајната дестинација, бидејќи
трговецот сака што поскоро да почне да остварува профит. Ако
постои значителен временски порстор помеѓу пристигнувањето и
отпочнувањето со работа може да станува збор за илегален мигрант
кој нелегално работи под експлоатирачки оклоности бидејќи не
успеал да си обезбеди сигурна работа без документи. Но, тоа може
да значи и дека лицето станало жртва на интерна трговија со луѓе
откако било илегално внесено во земјата од страна на други лица.
На пример, една жена може легално или илегално по своја волја да
влезе во некоја земја, или самостојно или со помош на криумчари,
а по пристигнувањето да работи како проститутка независно од
оние кои ја внеле во земјата. Тоа не е случај на трговија со луѓе. Но,
во случај истата да биде регрутирана од страна на некој подводник
со цел тој да ја пресели и принудува да работи за него во робовски
околности, тоа веќе станува случај на трговија со луѓе.
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11. Дали лицето било принудено да се вклучи во некакви активности?
Доколку било, како се случило тоа?
Постоењето на принудна врска е централна точка на криминалот трговија со луѓе. Степенот на принуда се разликува во зависност од
тоа дали жртвата била киднапирана или регрутирана со измама. Во
случаите на киднапирање, жртвата е под принуда уште од самиот
почеток на криминалното дело. Во случаите кога жртвата е целосно
измамена за природата на работата, елементот на принуда е
присутен од пристигнувањето на крајната дестинација, на пример
жртвата која мислела дека ќе работи како келнерка или танчерка
ќе биде принудена на проституција по пристигнувањето, и тогаш ќе
стане свесна за вистинските намери на трговецот со луѓе.
Во случаите кога жртвата знаела што ќе работи, принуда настапува
кога истата ќе сфати кои се вистинските услови на работа и/или
задржувањето на платата.
Трговците со луѓе применуваат мноштво на методи за да ги
принудуваат своите жртви, со што ги лишуваат не само од нивната
сопствена волја и достоинство туку и ги спречуваат да побегнат.
Некои од тие методи се: употреба на закани за физичко, сексуално
или психолошко насилство врз жртвата, нивното семејство или
други блиски лица, социјална и лингвистичка изолација, влевање на
несигурност и сомничавост во полицијата како и голема недоверба
во било која организација.
Трговците со луѓе понекогаш им создаваат на своите жртви зависност
од алкохол или дроги и го контролираат нивниот пристап до храна
и вода. Тие исто така може да ги набљудуваат под оружје, камери
или со помош на кучиња. Ако вакви или слични искуства се најдат
во одговорите на интерјуираното лице, тоа се јасни индикатори на
трговија со луѓе.
12. Колку пари лицето заработило преку ваквата активност?
Заработката ќе се разликува во зависност од активноста. Жена која
е тргувана заради проституција би требало да заработува повеќе за
еден ден отколку некој принуден работник за една недела. Сепак,
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има случаи каде лицето не добило воопшто пари, или добило многу
малку, бидејќи заработувачката ја задржува трговецот и неговите
соработници, понекогаш со лажни ветувања дека исплатата ќе се
случи на крајот на договрениот период за работа.
Постојат и случаи каде не е предвидена никаква заработувачка,
како кај покуќарството, каде жртвата работи во замена за храна и
сместување или при воена служба каде жртвите учествуваат во
грабежи и го делат пленот или им се дава храна и дрога наместо
плата.
13. Дали на лицето му било дозволено да ја задржи својата заработувачка?
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Во поголемиот број на случаи, на жртвите им се одзема заработеното
или како отплата на долгот или како наводни долгови кои ги направиле
или под изговор за направени трошоци, или пак се негира дека
постоела било каква заработка. За разлика од тоа, илегалните
мигранти можат да заработуваат веднаш по пристигнувањето на
крајната дестинација. Тие имаат контрола врз сопствената заработка
и ја трошат или локално или им ја испраќаат на своите семејства во
земјата од каде потекнуваат.
Сепак, дури и кога има докази дека жртвата испраќала пари дома,
тоа не го поништува тврдењето дека истата е плен на трговците со
луѓе, бидејќи трговците можеби и даваат мал дел од заработката на
жртвата за да ја задоволат и да спречат нејзино бегство или пак тие
може да отворат лажни сметки на име на семејството на жртвата и
да ги користат истите за да ги перат своите пари.
14. Дали од наводната жртва се барало да им отплаќа долг на трговците
со луѓе или нивните соработници? Ако се барало, колку и за што?
Како што беше претходно наведено, должничката врска е обележје
на сите форми на трговија солуѓе. Жртвата често отплаќа многу
зголемени долгови како возврат за набавката на документи,
визи, патни трошоци, сместување и слично. Долговите на жртвата
најверојатно ќе бидат зголемени по пристинувањето заради
наводните високи цени на храната, облеката и сместувањето во
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земјата - крајна дестинација како и материјалите кој мораат да се
купат за изведување на дадената работа, или пак врз основа на
наводни кражби. Сето ова доведува до ситуации жртвата да не биде
во можност да го отплати својот долг.
Има изобилство на примери од сите делови на светот. На пример,
вообичаено е за Западна Африка и Тајланд, на жените да им се
припише долг помеѓу 30000-50000 американски долари кои треба
да им ги исплатат на трговците од заработувачката како проститутки.
Во Латинска Америка на жртвата им се даваат авансни пари или
заради трошоците за миграција или за друга намена, како заем за
семејството, за лекување или за купување на куќа. Овие пари потоа
се користат како сретство тие жени да се држат во експлоатирачки
услови. Во Етиопија, жените со кои се тргува заради покуќарство
треба да отплаќаат долгови за патувањето, документи, како и
одредени суми за договарање на работата. Жртвите се информирани
по пристигнувањето дека се направени значителни трошоци од
страна на брокерот (трговецот со луѓе) и така се принудени да
работат бесплатно се додека тој не одлучи дека долгот е исплатен.
Во Етиопија има и случаи кога на тргувани проститутки или домашни
слуги им се бара да платат за наводни штети од кршење, оштетување
или украдена стока на местата каде што тие работат, па така им се
зголемува и така огромниот долг за исплата.
15. Какви биле условите за работа?
Колку понехумани и порестриктивни се условите за работа, толку
се поголеми изгледите дека се работи за случај на трговија со
луѓе. Постојаната контрола на жртвата во условни на екстремна
експлоатација е централното обележје на трговијата со луѓе.
16. Колкав бил степенот на слободен избор и слобода на движење?
Жртвите на трговија со луѓе обично немаат слобода на избор што се
однесува на природата на работата која ќе ја извршуваат, работните
саати или услугите кои треба да ги даваат. Што е уште пострашно,
тие најчесто немаат ни слобода на движење и најчесто се држат
во услови на секвестрација, без можност за излегување освен во
присувство на еден или повеќемина од трговците со луѓе.
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Дополнителен материјал
Дополнителниот материјал се користи за да помогне во процесот на
донесување на конечна одлука во поглед на жртвата. Документи или друг
материјал на поддршка може да се добие од полицијата или невладините
организации или пак од самата жртва. Следново може да се смета за
дополнителен материјал:
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Полициски или имиграциони извештаи
Било какви патни исправи или билети од патувањето
Имиграциони карти за пристигнување, заминување
Извештаи од медицински прегледи извршени пред обраќањето до
организацијата
Копии од договори за вработување или копии од огласи за работа
Дневници или писма на жртвата
Изјави на сведоци
Фотографии од ситуации на експлоатација
Медицински или психијатриски анализи
Одлука
На крајот на интервјуто, интервјуерот треба збирно да го евалуира
добиениот материјал во поглед на трите категории споменати погоре:
Индикаторите на проценка пред интервјуто (види дел 2,2)
Одговорите дадени од жртвата во текот на интервјуто за анализа
Дополнителен материјал (опишан погоре)
Откако ќе се стори тоа, треба да се одлучи колку што може попрецизно,
врз основа на добиените податоци дали интервјуираното лице е жртва
на трговија со луѓе, прокриумчарен мигрант, независен економски
мигрант или друга категорија на експлоатирано лице на кое му е
потребна помош. Откако ќе се донесе одлуката, организацијта ќе одлучи
дали е во можност да му помогне на лицето преку својата програма или
ќе го упати лицето до друга организација за помош.
Во случаите кога за лицата кои се интервјуирани се утврдува дека не
се жртви на трговија со луѓе или кога лицата ја одбиваат понудата за
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помош, се препорачува интервјуерот да напише краток преглед на
причините заради кои ја донел дадената одлука под точката Забелешки.
Ова може да послужи како мерка на самозаштита од последователна
жалба, а исто така се користи и за идни подобрувања на програмата на
организацијата.
Значи, каква и да е одлуката, лицето треба да биде информирано за видот
на услугите и помошта која му следува, треба да добие информации за
организациите кои можат да му помогнат, каде и како може да пријави
криминално дело направено врз него, каков вид на законска помош
може да му следува итн.

Дополнителни забелешки
Последната точка во формуларот е за Забелешки и служи за запишување
на сите релевантни инфрмации кои не се ставени на друго место во
формуларот.
Забелешка: Категоријата НА е опција за одговарање на некои
прашања. Во овој случај НА ќе значи дека бараните информации не се
на располагање. Затоа, ако одговорот на некое прашање е непознат
или прашањето не е применливо во дадениот случај или пак прашањето
е неодговорено од страна на лицето, треба да се стави одговорот НА .
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Вовед
Целта на ова поглавје е да им се даде на организациите кои пружаат
услуги на жртви на трговија со луѓе, детален водич за тоа како најдобро
да им помогнат на жртвите започнувајќи од моментот кога за прв пат се
згрижени, па се до одредување на нивниот статус, и тоа преку процесот
на упатување и реинтеграција, без разлика дали се наоѓаат во својата
матична земја или во некоја друга.
Почитување на приоритетите на жртвите и потреба од нивна заштита
Враќањето на жртвите во матичната земја или заедницата од која
потекнуваат не е секогаш најдоброто решение за нив ниту пак е нивна
желба. Организациите кои работат за доброто на овие жртви треба да имаат
во предвид дека некои од нив се плашат за својот живот или слобода поради
заканите или прогонувањата кои ги добиваат во своите земји, па затоа не
можат или не сакаат да се вратат таму. Оние кои не можат или не сакаат да
се вратат треба да се упатат кон процедурите за добивање азил или некои
други механизми за заштита на жртвите на трговија со луѓе во земјите во
кои пристигнале или низ кои транзитираат. Исто така организациите може
да се заложат во корист на жртвите и да им помогнат истите да најдат
можност да останат подолго или пак да заминат во трети земји, ако е тоа по
нивна желба. Оние што пружаат помош треба да знаат дека враќањето во
матичната земја не значи и враќање во заедницата од која доаѓаат, освен
ако тоа повторно не е желба на жртвите. Ако е можно, треба да и се помогне
на жртвата при преместувањето во заедница која таа или тој ќе ја одбере.

Ова поглавје е претставено во два меѓусебно поврзани дела:
Упатување и релоцирање
Помош при реинтеграција
Двата дела нудат опширен извештај за видовите на помош кои се
пружаат и разбирливи објаснувања како истата да се користи. Но сепак,
заради природата на трговијата со луѓе, мора да нагласиме дека секој
случај мора да се третира индивидуално, и тоа случај по случај, затоа
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што ова поглавје не може да понуди толку продлабочени објаснувања
какви што може да бидат потребни со одредена жртва или во одредени
земји.
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Освен тоа, докажано е дека некои видови на помош не се секогаш
возможни во одредени случаи, било да е тоа заради финансиски
проблеми или пак заради одреден национален контекст. Исто така скоро
е невозможно една организација да може да и пружи помош на жртвата
во целиот процес на идентификација, упатување, нејзино враќање и
реинтеграција1. Сепак, прирачников е направен за сите организации
кои се вклучени во процесот на заштита и помош на жртвите во земјите
во кои тие пристигнале, низ кои транзитираат или од кои потекнуваат.
Затоа и секој дел нема да биде подеднакво важен за секоја организација.
Организациите што пружаат услуги се поттикнуваат да го прочитаат цело
поглавје заради подобро разбирање на сиот процес и заради подобра
меѓусебна координација; сепак треба да имаат во предвид дека само
некои делови ќе се однесуваат на услугите што тие ги обезбедуваат.
Темата за прифатилиштата и другите објекти преку кои директно им се
помага на жртвите е особено сложена и осетлива со важни импликации
како за процесот на упатување така и за реинтеграцијата на жртвите, па
така, начинот на кој се управува со прифатилиштата посебно е опфатен
во поглавјето 4.
Темите кои се важни за ефективно упатување и реинтегрирање, како
што се грижата за менталното здравје и барањето на помош, треба
да бидат земени во предвид при секој степен од работата, па затоа е
особено важно ова поглавје да се прочита заедно со поглавјето 5 во кое
е разработена темата здравје.
ОСНОВНИ НАЧЕЛА ЗА ЗАШТИТА И ДИРЕКТНА ПОМОШ
Засновани врз важноста на човековите права и Протоколот од Палермо
на ОН, следните начела претставуваат водич кон сите мерки кои се
превземаат за помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе од страна
на организациите кои пружаат такви услуги:
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Почитување и заштита на човековите права
Бидејќи самата трговија со луѓе значи постојано прекршување
и нарушување на човековите права и води кон понатамошно
непочитување на истите, сите напори за помош и заштита на жртвите
треба да се насочени кон враќањето кон тие права и заштита од нивно
повторно нарушување. Човековите права се основата во сите аспекти
на хуманитарната работа. Организациите кои пружаат услуги треба да
водат грижа за почитувањето на човековите права на жртвите на кои
им помагаат, изразено преку примена на глобалните и регионалните
инструменти за заштита на тие права, како што е Протоколот на ОН за
заштита на жртвите, сузбивање и казнување на трговија со луѓе, особено
со жени и деца, Конвенцијата за правата на детето, Конвенцијата за
елиминирање на сите форми на дискриминација на жената и други
релевантни меѓународни стандарди, вклучувајќи ги забелешките на
органите при ООН кои се занимаваат со човекови права и на ОХЦХР.
Жртвите на трговијата со луѓе исто така треба да се свесни за своите
права и одговорности.

Согласност
Помошта која им се дава на жртвите на трговија со луѓе секогаш
треба да биде со нивна согласност, и тоа од самиот почеток кога ќе
бидат прифатени од некоја од организациите, па се до нивно целосно
интегрирање во општеството. Обврска на сите организации и нивните
партнери е целосно да и ги објаснат на жртвата постапките и процедурите
кои ги превземаат на начин што ќе овозможи таа да ги разбере пред да
даде согласност за било кој предлог или дејствување.
Ако жртвата е писмена, препорачливо е да се добие и писмена
согласност од неа. Ако персоналот не може да комуницира на нејзиниот
јазик, треба да се направат сите напори за да се обезбеди помош од
преведувач како при усната така и при писмената комуникација.
Во случај кога жртвата е дете, треба да се консултира старателот, пред да
се добие согласност за било какво понатамошно дејствување. Според
членот 12 на Конвенцијата за правата на детето (ЦРЦ) треба да се земат
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во предвид и желбите и размислувањата на детето. Затоа е особено
важно на овие деца да им се обезбедат релевантни информации, како
на пример: кои се нивните права, услугите кои можат да ги добијат,
вклучувајќи ги тука и средствата за комуникација, сместувањето во
прифатилишта, пронаоѓање на семејството и информации за состојбата
во нивната матична земја. (ЦРЦ чл.13, 17 и 22 (2)). Исто така треба да
се смета на нивните потреби и кога станува збор за доделувањето на
старателство, грижата околу нив, сместувањето и правната помош. Овие
информации треба да се обезбедат на начин кој ќе одговара на зрелоста
и степенот на разбирање на секое дете посебно. Бидејќи учеството на
жртвата во целиот процес во основа зависи од комуникацијата, кога и
да е потребно треба да е достапен преведувач, и тоа за време на целата
процедура.2

Не дискриминирај
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ИОМ им препорачува на организациите да ги следат пишаните правила
на политиката на не дискриминирање, се со цел да се обезбеди
најдобрата помош за жртвите на трговија со луѓе од страна на нивниот
персонал, без никаква дискриминација според родот, сексуалната
ориентација, староста, способноста за работа, боја на кожата,
социјалниот статус, расата, религијата, јазикот, политичките убедувања
или било што друго. Организациите треба да се сигурни и дека нивните
партнери и институциите каде се праќаат жртвите ги почитуваат истите
правила на работа .

Доверливост и право на приватност
Сите информации и комуникацијата со жртвата мора да се во согласност
со почитувањето на нејзините права за доверливост и приватност. Од
првата средба, па се до завршување на процедурата за пружање помош
персоналот треба да ја увери жртвата дека сите лични информации во
врска со случајот ќе бидат доверливи. Доверливите информации не
се ограничуваат само на информациите добиени од жртвата, туку и
информации од здравствени или други установи и информации кои
се однесуваат на законскиот статус на жртвата. Организациите треба
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одговорно да работат со податоците кои ги добиваат од жртвата, земајќи
и давајќи информации поврзани само со случајот, и да се придржуваат
на принципот треба да знае и во согласност со желбите на жртвата.
ИОМ им препорачува на организациите да водат сметка кога откриваат
информации, затоа што тоа не смее да биде без претходно знаење на
жртвата и без нејзина согласност, освен во случаи каде е загрозена
безбедноста на жртвата или некој друг засегнат. За повеќе информации
и препораки во врска со процедурите за чување на податоците осврнете
се на поглавјето 1, параграф 2 и поглавјето 5 параграф 5.17.
Кога станува збор за деца жртви на трговијата со луѓе, Комитетот за
правата на детето во параграфите 29-30 во своето главно соопштение
бр. 6 вели дека државата мора да ја заштити доверливоста на податоците
добиени од дете кое не е придружувано и да ги почитува неговите права,
вклучувајќи го и правото на приватност (чл.16). Оваа обврска мора
да се почитува постојано, дури и кога станува збор за здравствената
и социјална заштита. Грижата за заштита на доверливоста го опфаќа
почитувањето на правата и на другите засегнати во случајот. На пример,
при добивање, давање и чување на податоците добиени од детето кое
е само, посебно треба да се води грижа да не се доведе во опасност
сигурноста на луѓето во неговата матична земја, а особено на членовите
на неговото семејство. Податоците за тоа каде е детето може да не им
бидат откриени и на родителите, ако е тоа важно за безбедноста на
самото дете или е во негов интерес.

Самоопределување и учествување
Заради почитување на правата и потребите на жртвата да биде
информирана кога се прави изборот на услуги или донесува некоја
одлука, персоналот на организацијата треба да ја охрабри жртвата да
учествува што е можно повеќе во процесот на одлучување. Персоналот
мора да работи заедно со жртвите на враќање на нејзината самопочит
и независност и да и помогне да ја зајакне самодовербата, за да потоа
може да ја превземе одговорноста за себе и да воспостави контрола врз
сопствениот живот во иднина. За посебните права и потреби на децата,
осврнете се на претходниот дел во кој зборувавме за согласноста.
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Индивидуализиран третман и грижа
Жртвите на трговија со луѓе делат одреден број на заеднички искуства
и слични околности во кои се нашле, но сепак треба да се согледа и
нивната индивидуалност, личните и културните разлики, родот, староста,
искуствата пред, за време и после злоупотребата од тргувањето, и да се
направи напор тие да добијат соодветна грижа и помош. Преку процесот
на помагање треба да се овозможи најсоодветна заштита, помош и
мерки на поддршка според потребите на жртвата и според околностите
во кои таа се наоѓа.

Сеопфатен континуитет во згрижувањето
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Услугите кои се пружаат треба да се сеопфатни, пружени по холистички
пристап, и треба да постои континуитет во згрижувањето во согласност
со физичката, психичката и социјална состојба на жртвата. За да се
овозможи вистинска и квалитетна помош, и за да бидеме сигурни дека
што повеќе од потребите на жртвата се задоволени, организациите
треба да соработуваат и со други сродни институции.

Правилна распределба на ресурси
Организациите треба да се стремат кон правилно распределување на
услугите, материјалите и ресурсите и тоа според потребите на жртвите.
Нивниот персонал треба да има во предвид дека постојат и некои други
услуги со кои може да им се помогне на жртвите, како што се услугите
од некои невладини, владини или државни организации, и тие треба да
направат се што е потребно за итаквите услуги да им ги овозможат на
жртвите.

Во најдобар интерес на детето
Целата помош и заштита која им се овозможува на децата треба
да е базирана врз принципот во најдобар интерес на детето, и тоа
секогаш треба да биде главниот принцип на дејствување. Темата за
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обезбедување помош на малолетниците се провлекува низ целото
поглавје. Дополнителни податоци во врска со грижата за децата и нивно
интервјуирање има во поглавјето 5, во параграф 5.6.

3.1 Упатување и релоцирање како помош
Процедурите за безбедно упатување и помош на жртвите, било тоа да се
наоѓаат во друга држава или пак во својата земја, се накратко изнесени
во овој дел од поглавјето.

3.1.1 МЕЃУНАРОДНО УПАТУВАЊЕ
Постојат четири главни сценарија кои се однесуваат на жртвите кои се
наоѓаат во транзитни земји или во земјите - крајни дестинации:
Жртвата е упатена до организацијата за да и се обезбеди асистирано
враќање дома, од страна на некоја друга организација, како што е
полицијата или некоја невладина организација.
Жртвата сама доаѓа во организацијата или е упатена од нејзин близок
роднина или пак некој од клиентите.
Жртвата е вратена од некоја друга организација, на пример од
невладиниот сектор или некоја државна институција, и организацијата
и дава помош во земјата низ која транзитира или во нејзината
матична земја.
Жртвата поднесува барање за постојан или привремен престој во
државата во која пристигнала или низ која транзитира.
Во првите три случаи, потребно е организациите од земјите во кои
жртвата пристигнала или низ кои транзитира, да и пружат секаква
помош и подготовка за нејзино доброволно враќање, и да и се овозможи
медицинско, психолошко и правно советување во организацијата од
која ќе биде прифатена.
Во случај кога жртвата е странски државјанин и бара дозвола за престој
во овие земји, затоа што можеби се плаши да се врати дома, потребно
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е организацијата да ја упати и да ја поврзе со соодветните институции во
државата, како што се оние кои даваат азил, или на пример со УНХЦР.
3.1.1.1 Подготовка на процедурите за меѓународни патувања
Со цел да се почитуваат правата на жртвата, организациите мора да
се сигурни дека таа доброволно се враќа во својата матична земја и
дека истата е целосно информирана и согласна со тоа. До крајот на
процедурата за враќање организацијата треба да побара жртвата да
потпише писмена согласност дека се е направено доброволно.
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Просечното време потребно да се организира доброволно враќање
на жртвата зависи од околностите во секоја земја одделно и за секоја
жртва е различно. Се разбира потребно е време да се обезбедат сите
документи, исто така потребно е време жртвата психички и здравствено
да се стабилизира и да се овозможи безбедно опкружување во кое таа
ќе ги разгледа своите можности пред да донесе значајни одлуки.
Временскиот фактор има голема улога во самата подготовка за враќање
на жртвата. Во повеќето случаи, процесот на безбедно враќање во
матичната земја трае неколку дена или седмици и тоа го одредува
бројот на услуги кои ќе бидат обезбедени. Главна грижа пред враќањето
е доброто на жртвата, па затоа се дава приоритет на безбедноста и
здравствените проблеми, а другите услуги може да се пружаат и понатаму
во зависност од времето и можностите кои се на располагање.
За време на првата средба со жртвата, најнапред треба да и се овозможи
таа да закрепне во текот на денот, и потоа од некој од членовите на
персоналот да биде запознаена со можностите за добивање на помош,
обично во текот на следниот ден.
Медицинска помош пред заминувањето
Медицинската помош пред поаѓање обично е сведена на основна
здравствена заштита или итна медицинска помош како и на вообичаена
здравствена проценка. При проценката особено треба да се внимава
на можноста од постоење висок ризик на некоаков вид на зарази (на
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пример, туберколоза) кои влијаат на здравјето на жртвата или на
персоналот, и претставуваат опасност по здравјето на сите вклучени во
процесот. Здравствената состојба на жртвата одредува дали ќе има или
нема да има некаков проблем кој би го спречил нејзиното патување, и
дали има потреба од медицинска придружба во текот на патувањето.
Ова прашање треба да се разгледа со особено внимание и медицинскиот
третман треба да се ограничи само на задоволување на итните физички
или психички потреби на жртвата. Постои ризик доколку жртвата биде
подложена на подолг медицински третман или при примање лекарства
кои ги нема во земјата каде се враќа, поради разлики во медицинскиот
режим, па затоа ваквите зафати треба да се одбегнуваат. Ако треба
здравствените проблеми на жртвата итно да се третираат и не може да
бидат одложени до нејзиното враќање дома, организацијата или државата
треба да обезбедат медицинско лице кое ќе го спроведе третманот. Ако се
знае дека медицинскиот третман треба да се изведува во посебни услови
кои ги нема во матичната земја на жртвата, треба да се направат напори
тоа да се овозможи во земјата во која се наоѓа жртвата или во некоја
трета земја. Ако има некои посебни здравствени услови кои влијаат на
видот на помошта и времето кое е потребно за истата, организацијата
која ја прифаќа жртвата треба да биде запознаена со тоа.
Привремено сместување
Во зависност од времето кое е потребно за да се организира и координира
помошта околу патувањето на жртвата, кое треба да е безбедно и
доброволно од нејзина страна, (имајќи ја предвид здравствената состојба
и мерките на безбедност), постои можност да има потреба за нејзино
привремено сместување. Тоа може да го направи некоја невладина
организација или државна институција, доколку самата организација не
располага со сопствено прифатилиште.
Привремени документи и / или виза
Жртвата може да не поседува никаков документ за идентификација или
патување, бидејќи е можно да и се одземени од страна на трговците со
лу”е. За да се олесни процесот на издавање на привремен документ за
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идентификација и / или патување, потребно е да се стапи во контакт со
соодветната амбасада или конзулат кои ќе и издадаат нови документи,
а тоа често е мошне бирократски и долготраен процес. Во случај кога
жртвата изразува желба да аплицира за азил или пак таа постапка веќе
е во тек, тогаш не треба да се стапува во контакт со дипломатските
претставништва. Сепак, добра идеја е да се запознаат сите дипломатски
претставништва со програмата на организациите кои пружаат вакви
услуги и да се спроведе истражување како на жртвите да им се олесни
враќањето дома. Препорачливо е состаноците да се искоординираат
со организациите кои ги прифаќаат жртвите во нивната матична земја,
заради можноста тие да обезбедат дополнителни информации.
Предупредување за безбедноста
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Заради безбедноста на жртвата најдобро е сите информации да бидат
третирани како доверливи и што помалку луѓе да имаат пристап до нив. Дури
и луѓето во кои може да имате доверба и кои и мислат добро на жртвата,
може ненамерно да откријат нешто што ќе и наштети неа или на некој од
персоналот. Затоа кога комуницирате со некого, па дури и со вработените
во амбасадата или конзулатот, треба да сте внимателни и да откриете само
онолку колку што треба за да се добие потребниот документ или помошта
која ја барате. Не треба да се бара услуга од дипломатските претставништва
и амбасадите тогаш кога жртвата сака да поднесе барање за добивање
азил или се плаши од враќање во својата земја.

Враќање на малолетници
Помагањето на малолетниците, жртви на трговија со луѓе, околу нивното
доброволно враќање, е многу сложена и осетлива тема. Во генералното
соопштение бр. 6 на ЦРЦ во параграфот 84 се вели: ,, Враќањето во
матичната земја на детето не се смета како опција, ако со тоа се кршат
основните човекови права на детето. Враќањето треба да се овозможи
само ако тоа е во најдобар интерес на детето. ,, Кога малолетникот ќе
изрази желба и ќе посака доброволно да се врати во својата земја, и
со препорака од неговиот старател, а и кога ќе биде проценето дека е
безбедно да се врати, тогаш организацијата може да започне да помага
за неговото враќање. Кога им се помага на малолетниците сами да се
вратат дома или во некоја друга земја, треба да ги имаме во предвид
следниве препораки4:
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Најдобриот интерес на детето треба да биде главен принцип за сите кои се
вклучени во процесот на пружање на помош (следствено на Конвенцијата
за правата на детето и според законите и / или политиката на државата
од каде се упатува);
Активно учество на детето и почитување на неговото право да ги искаже
слободно своите ставови;
Согласност од родителите или законскиот старател;
Пронаоѓање на семејството (се додека потрагата не го загрозува
најдобриот интерес на детето или пак ги загрозува правата на семејството
по кое се трага)5;
Доволна информираност и советување на детето и / или неговиот
старател;
Проценка колкава поддршка може да даде семејството (согласност
и способност колку може да се грижат за детето ) или некој што
може соодветно да го стори тоа, како и обезбедување механизми за
реинтеграција во земјата во која се враќа;
Во зависност од законите во земјата од каде се упатува детето, тоа треба
да биде ставено под заштита на социјалните институции. Таму каде што
е тоа така направено, треба да се побара дозвола од соодветниот орган,
пред малолетникот да се премести од државата;
Ако постои сомневање дека семејството е вклучено во трговијата со луѓе,
треба да се обрне посебно внимание на тој проблем, и да се разјасни
дали семејството било причина за започнување на процесот на трговија
со тоа дете.

Проценка на безбедноста
Процена на безбедноста треба да се направи за секој поединец
поодделно, уште пред да се започне со процесот на доброволно
враќање. Осврнете се на поглавјето 1 за повеќе информации во врска
со проценка и менаџирање на ризици.
Во некои заедници, сосема е прифатливо според културата, општествените
норми и законот, членовите на семејството да ја отфрлат, па дури и да ја
усмртат жената ако таа им донела некаков срам. Ако жртвата се сомнева
(или има други причини за сомневање ), дека има можност да биде извршено
насилство врз неа со тоа што ќе се врати во таквата средина, треба да се
разговара за други решенија кои ќе се извршат според нејзините желби.
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Планови за реинтеграција пред заминувањето
Плановите за реинтеграција пред заминување треба да се сведат на
основните проценки дадени подолу, со фокус на потребите и желбите
на жртвата, вклучувајќи ја тука и здравствената процена, и да се имаат
во предвид можностите и мотивите на жртвата. (види параграф 3.2.1,
подолу).
Креирањето на планот за реинтеграција треба да и се остави на
организацијата во земјата во која се враќа жртвата и која ќе биде
одговорна за помошта околу нејзиното реинтегрирање. Од посебна
важност е на жртвата да и се даде реална претстава за сите опции и
можности кои и се на располагање, за да нема нереални очекувања,
кои може да бидат штетни за успешна реинтеграција на секоја жртва.
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Одобрение за патување
Понекогаш, одобрувањето за патување и снабдувањето на жртвата со
основните потреби, како храна и вода, е неопходен услов за нејзино
успешно враќање. Целта на тоа е да и се олесни враќањето и да се
покријат сите трошоци за оброците и разни потреби во текот на
патувањето, особено ако минува низ друга земја. Ако е можно, подобро
е жртвата да не носи готови пари, туку да и се помогне не друг начин.
На пример најдобро е претходно да се резервира сместување, и таа да
се обезбеди со храна и / или потребни лекови, а не со пари. Така не ќе
може да се доведе во ситуација да ги загуби парите или да ги потроши
на неважни работи во текот на патувањето.
Најдобро е да се договори помош која би и се пружила на жртвата веднаш
по пристигнувањето на крајната дестинација. Ако организацијата не е
присутна на тоа место, треба да стапи во контакт со некоја соодветна
организација, која ќе може да помогне. Сепак ако жртвата реши да
се врати во место каде нема адекватна програма за реинтеграција,
можеби ќе биде потребно да се обезбедат други форми на помагање
пред таа да замине.
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Подготовка на жртвата пред заминување
Организацијата треба да овозможи основен преглед на специфичната
помош која треба да ја обезбеди при враќањето на жртвата. Жртвите
кои се враќаат, обично сакаат да знаат колку време ќе им треба за да
стигнат дома. Во зависност од одредени услови (на пр. дали може да се
добијат документи за идентификација ) службеникот треба да процени
кои чекори ќе се превземат и колку време е потребно да се заврши
процесот. На жртвата треба внимателно да и се објасни самиот процес
и неговото времетраење. Исто така, жртвите треба да знаат за сите
работи што би можеле да го забрзаат или забават самиот процес, за
да не се изненадат ако заминувањето се случи порано или подоцна од
планираното.
За да се олесни враќањето, организацијата треба соодветно да ја
подготви жртвата пред нејзиното заминување. Затоа потребно е да се
обезбедат информации за следното:
Кои се можните права и обврски, правилата за враќање и нивната
оправданост;
Телефонскиот број на организацијата која ја прифаќа жртвата и името
на лицето за контакт;
Цената на патувањето, ако е потребно;
Забрана за конзумирање алкохол за време на патувањето, особено
ако се прима лекарска терапија;
Помошта што може да ја добие во земјата каде патува.
Кога се информира жртвата за разните можности на интеграција, важно
е да нагласиме дека конечниот план за реинтегрирање ќе биде завршен
во земјата во која се враќа, откако ќе се обезбеди потребната помош.
Од особена важност е на жртвата да и се даде реална слика за сите
можности кои ги има во земјата во која се враќа, бидејќи давањето
на погрешната слика пред тргнувањето може значително да ја загрози
можноста за успешна реинтеграција.

Организацијата треба да овозможи задоволување на следните услови
пред жртвата да замине:
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Ментална состојба на жртвата да дозволува безбедно и доброволно
заминување од привременото сместувалиште.
Жртвата да покажува дека ги разбрала и се согласува со процедурите
за нејзино враќање.
Во соработка со жртвата, да се најде барем привремено соодветно и
безбедно сместување кога таа ќе пристигне.
Да се обезбедат сите потребни документи за идентификација и
патување пред поаѓањето.
Сите услуги и информации околу грижата која следи да и се објаснат и
обезбедат на жртвата.
Кога организацијата ја упатува жртвата во друга земја, треба да ги
достави сите потребни документи и безбедносни информации до
организацијата која ја прифаќа жртвата.
Кога жртвата се праќа до некоја невладина организација во земја
низ која транзитира или земја во која се прифаќа, однапред треба
да се обезбедат и потврдат сите потребни подготовки и да се испратат
препораки до таквите организации.
На жртвата треба да и биде дадена копија од потребните лични
исправи, вклучувајќи ја и здравствената документација, документи
за развојот на самиот случај и сите други потребни податоци.
Жртвата да биде целосно информирана за превземените чекори кои
се однесуваат на заминувањето, патувањето и помошта која потоа
следи.

Жртви кои бараат дозвола за привремен престој во земјите низ кои
транзитираат или престојуваат
Членот 7 од Протоколот за трговија со луѓе препорачува властите да
усвојат легислатива или други соодветни мерки со кои ќе им овозможат на
жртвите на трговија со луѓе да останат во нивните земји или привремено
или трајно, кога случајот тоа го налага. Во земјите каде постојат такви
механизми, жртвата треба да биде информирана за таквите можности
на престој а и да добие податоци за потребните процедури и чекори за
искористување на таквата можност. Врз основа на личните околности
на жртвата (на пр, дали му следува виза заради учеството во законски
постапки против трговците со луѓе или други релевантни факти) како и
врз основа на претходното административно искуство на организацијата
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(колку време обично трае да се средат документите, да се добие
решението, можностите за позитивен исход итн), испитувачот треба да
направи проценка на чекорите кои треба да се превземат и на времето
во кое процесот би можел да биде комплетиран, и за сето тоа треба да
ја извести жртвата. Исто така, жртвата треба да биде информирана што
би можело да го забрза односно забави самиот процес, за да се намали
потенцијалното незадоволство на истата доколку дојде до оддолжување
на процесот. Организацијата треба внимателно да ги испланира и
услугите кои ќе и ги понуди и пружи на жртвата во меѓувреме.

Жртви кои бараат азил во земјите низ кои транзитираат или престојуваат

Организациите кои им пружаат услуги на жртвите на трговија со луѓе,
треба да се свесни дека некои од нив се плашат да се вратат во својата
земја или во заедницата од која дошле. Затоа треба да им се осигура
пристап до процедурите за нивно сместување и / или другите механизми
на заштита во земјите во кои пристигнале или низ кои транзитираат,
доколку истите успеале да им побегнат на трговците и бараат помош.
Фактот што некои од нив може да се во опасност ако се вратат во својата
земја е потврден и во членот 14 од Протоколот за трговија со луѓе.
Членот 14 од истиот протокол утврдува дека: Ништо во овој Протокол не
смее да влијае на правата, должностите и одговорноста на државите
и луѓето што потпаѓаат под меѓународните закони, вклучувајќи ги и
законите за хуманитарна работа и законите за човекови права, а
особено онаму каде е можно треба да се примени и Конвенцијата од
1951 година и Протоколот од 1967 година, поврзано со Статусот за
бегалците и принципите содржани во нив.
Принципот на не-протерување, често се смета за камен темелник на
меѓународната заштита. Тој, востановен во Конвенцијата за статусот на
бегалците од 1951, се здоби со статус на меѓународно признат закон. Тоа
значи дека со време тој стана обврзувачки за сите држави, вклучувајќи
ги и оние кои се уште не се дел од Конвенцијата од 1951.Сите земји мора
да го почитуваат принципот на не-протерување кој го опфаќа следното:
(И) Не смее да се враќаат оние што бараат засолниште или се бегалци,
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во места каде може да е загрозен нивниот живот или слобода; (ИИ)
Да се заштитат тие што бараат засолниште или се бегалци, во земјата
во која се нашле, дури и ако се прокриумчарени или пак се жртви на
трговија со луѓе, затоа што секогаш има ризик да бидат вратени во земја
во која постои ризик по нивниот живот или слобода; (ИИИ) Не смее да
им се забрани пристап на територијата на државата на оние луѓе кои
побегнале од прогони и кои пристигнале на граница (барајќи азил).
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Обврските на не-протерувањето исто така се опфатени и во другите
меѓународни и регионални инструменти за заштита на правата, како
што се членот 4 од Конвенцијата за борба против измачувањето и друго
сурово однесување и нехуман или понижувачки третман на казнување.
Обврските кон човековите права, кои се опфатени од Комитетот за
човекови права во нивното генерално соопштение бр.31 (параграф
12)6 ,може да се од особено значење за жртвите на трговија со луѓе,
кои стравуваат од нехуман и понижувачки третман или казнување во
својата земја.
Што се однесува до децата, Комитетот за заштита на правата на децата, во
своето генерално соопштение бр. 6 објаснува дека: ...,, при исполнување
на обврските од Конвенцијата, (за правата на детето) државата не смее
да го врати детето во земја за која постои цврсто верување дека има
ризик или можност за нанесување непоправлива штета кон тоа дете,
туку без двоумење да се ограничи на тоа што е опфатено во членовите
6 и 37 во Конвенцијата, било да се работи за земја во која треба да се
премести детето или пак земја во која последователно ќе се згрижи тоа
дете7.,,
Принципот на не-протерување може да биде прекршен доколку
жртвата се плаши од прогон или некоја друга сериозна штета која
може да и биде нанесена во нејзината матична земја, на пример
во случај повторно да биде жртва на трговија со луѓе, да се соочи со
одмазда од трговците или криминалните структури и/или избегнување,
исклучување од општеството или дискриминација до степен до кој тоа не
се претвори во прогон, тогаш кога таа би се вратила. На пример, некои
жртви стравуваат повторно да не западнат во синџирот на трговија во
нивната матична земја, или се плашат од одмазда, вознемирување,
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закани или застрашувања од трговците или лицата вклучени во мрежата
на тргување. Исто така не е невообичаено жртвите да се плашат од
застрашувања или дискриминација од властите во нивната матична
земја и / или социјално исклучување или одбегнување од членови на
нивните семејства и заедницата. Децата жртви на трговија со луѓе, кои
биле продавани од нивните семејства, може да се под голем ризик од
разни форми на малтретирање ако бидат вратени дома.
Според Конвенцијата од 1951 година во врска со статусот на бегалците,
бегалец станува она лице кое стравува од прогонување заради
својата раса, религија, националност, или заради членување во некоја
општествена група или политичка партија, лице кое се наоѓа надвор од
својата земја, и не е во можност или поради стравот не сака да се
стави под заштита на таа земја. Жртвите на трговија со луѓе, кои имаат
страв од прогонување во нивната земја најмалку според една или
повеќе од петте наведени причини во дефинирањето за тоа кој станува
бегалец, може да се квалификуваат за добивање статус на бегалец.
Додека искуствата и кршењето на човековите права во трговијата со
луѓе, укажуваат дека жртвата е предмет на прогонување, репресии,
вознемирувања, закани или други форми на застрашување, толку
повеќе општественото исклучување или одбегнување, може да доведе
до сериозно кршење на човековите права и значителни проблеми при
заздравување на чувствата, размислувањето и психата на жртвата. Со
сериозни нарушувања на значителен број на човековите права во
сценариото што го преживеала во трговијата со луѓе, жртвата може да
искусила особено свирепи форми на прогонување, кои може да влијаат
истат да чувствува страв од враќање дома и да бара статус на бегалец.
Во случаи кога се дава азил на дете жртва на трговијата со луѓе, важно
е да се примени дефиницијата за бегалец, со осврт на осетливите теми,
како возраста и полот на детето, со разбирање на посебните форми
на прогон извршени врз него. Децата жртви на трговија со луѓе, може
да биле подложени на посебни видови на експлоатација, како што
се детска порнографија, сексуална експлоатација на деца, принудна
работа и принудно посвојување. Директивите за меѓународна заштита
како и примената на членот 1А (2) од Конвенцијата од 1951 на УНХЦР
и / или Протоколот од 1967 кој е во врска со статусот на бегалците,
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им овозможува на жртвите на трговија со луѓе или на лицата кои се во
опасност да станат жртви на истата да ја применат дефиницијата за тоа
што е бегалец.
Жртвите на трговија со луѓе кои се плашат да се вратат дома, но
не ги исполнуваат условите за добивање статус на бегалец според
Конвенцијата од 1951година, не значи дека немаат право на други
форми на постојана или времена дозвола за престој според законите
(види претходно во Жртви кои бараат дозвола за привремен престој во
земјите низ кои транзитираат или престојуваат).
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Затоа лицата кои вршат интервјуирања и советниците вработени во
организациите што пружаат услуги, треба да умеат будно да ги следат
и препознаат знаците кај лица кои би биле подложни на прогон во
нивните матични земји. Треба да се поставуваат релевантни прашања
кои се однесуваат на потенцијалните закани или ризици од кои се
плаши жртвата, како за време на советувањето, така и на почетокот
уште кога се прави интервју за анализа на жртвата. На сите жртви, исто
така, треба да им се обезбедат информации за можноста од барање на
азил, и онаму каде има таква можност, жртвите треба да се запознаат
со процедурите за добивање дозвола за престој.
Жртвата на трговија со луѓе која ќе реши да се здобие со статус на
бегалец, може повторно да се плаши од одмазда, казнување или
повторно тргување во земјата во која добила азил. Ако постои ризик за
жртвата во земјата во која таа добила статус на бегалец, или ако има
некои посебни потреби кои не може таму да и бидат задоволени, тогаш
таа можеби ќе треба да размисли за преселба во трета земја9.

3.1.1.2 Процедури за меѓународна комуникација
Од особена важност е да се обезбеди постојано и брзо разменување на
информациите помеѓу организациите кои ги упатуваат и кои ги прифаќаат
жртвите со цел да се координира процесот на враќање на жртвите и да
се избегнат заканите по нивната безбедност. Следниве известувања се
препорачуваат како минимално исполнување на стандардите и истите
вклучуваат:
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Известување за барањето за помош од организацијата која врши
упатување;
Потврда на барањето за помош од организацијата која ја прифаќа
жртвата;
Барање на помош за реинтеграција кај организацијата која ги упатува
жртвите;
Потврдување за помошта за реинтеграција од организацијата која ја
прифаќа жртвата;
Потврдување на заминувањето од организацијата која ја упатува
жртвата;
Потврдување на пристигнувањето од организацијата која ја прифаќа
жртвата.
Препорака за безбедност
Може да се случи комуницирањето да биде прислушувано. Поради тоа,
за да биде безбеден транспортот на жртвата, процесот на комуникација
за размена на деталите за патувањето мора да биде безбеден. Целата
комуникација треба да се изведе во крајно доверливи услови, како што е
употребата на кодирани електронски пораки или обезбедени телефонски
линии.

Известување за барањето за помош од организацијата која врши
упатување
Информациите кои ги дава организацијата што врши упатување до
организацијата која ја прифаќа жртвата треба да ги содржат следните
податоци:
Име на жртвата;
Дата на раѓање и постојана адреса во матичната земја (доколку се
враќа во својата земја);
Формуларот од интервјуто за анализа ( види поглавје 2, анекс 1);
Сегашната здравствена состојба или степен на ранливост на личноста
за која станува збор, ако има сомневање за такво нешто;
Проценката на степенот на безбедност и ризик;
Приближен датум и времето на заминување, доколку е можно;
Било кои други теми од значење за процесот.
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Препораките за подобра идентификација и анализа на жртвите на
трговија со луѓе се наведени во поглавјето 2, анекс 1: Формулар за
интервју за анализа. Кога и да биде откриена потенцијална жртва од
страна на некоја невладина организација, истата треба да ја спроведе
процедурата на анализа на жртавата, за да одреди дали лицето
всушност е жртва на трговија со луѓе според Протоколот од Палермо.
Гореспоменатиот формулар е еден вид на алатка за целиот тој процес.
Добиените информации треба да се разменат со организацијата која го
врши прифаќањето. Засновано на нив, и во директни консултации со
организацијата која ја упатува жртвата, организацијата која ги прифаќа
жртвите треба да реши дали е возможно на дадената жртва да и пружи
помош, според нивните процедури и мисијата што ја извршува самата
организација.
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Потврда за барањето за помош од организацијата која ја прифаќа
жртвата
Ако организацијата која ги прифаќа жртвите, дојде до заклучок дека
идентификуваното лице, всушност е жртва на трговија со луѓе и / или
има право на помош за реинтеграција под услови врз кои е заснована
нивната програма, тогаш треба да ја извести организацијата која го
извршила упатувањето дека се согласува да ја прифати жртвата и да и
обезбеди помош во нејзино реинтегрирање.
Ако пак се донесе решение дека лицето не е жртва на трговија со луѓе или
заради некои други причини не може да добие помош, тогаш треба да се
извести организацијата која ја упатува жртвата дека организацијата која
ја прифатила нема да биде во можност да помогне за тој случај, бидејќи
лицето не ги задоволува условите да биде вклучено во нивната програма.
Исто така треба да даде препорака за некоја друга организација која
врши прифаќање и која би можела да ја обезбеди потребната помош.

Праксата за потврдување треба да го содржи следното:
Име на жртвата;
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Дата на раѓање и постојана адреса во матичната земја (ако се враќа
во неа);
Потврда дека жртвата се квалификува (или не се квалификува) за
помош при нејзино реинтегрирање врз основа на препораките од
идентификацијата и анализата;
Потврда дека жртвата ќе биде пречекана при пристигнувањето и од
кого, ако е можно;
Барање за дополнителни информации, доколку е потребно;
Упатување кон некоја друга организација, ако лицето не се
квалификува за помош во нивната организација.

Барање помош при реинтеграција
Откако ќе се потврди статусот на лицето за кое станува збор, и ќе се
прифати нејзиното упатување, барањето за помош за реинтеграција
треба да се достави од организацијата за упатување до организацијата
за прифаќање на жртви. Ова барање е краток преглед на она што го бара
жртвата како помош, но истото не претставува план за реинтеграција.
Таквиот план ќе се направи подоцна, од страна на организацијата
која ја координира реинтеграцијата, во земјата во која се врши
прифаќањето. Но, ако жртвата има посебни барања или потреби, или
ако организацијата што ја упатува знае за некакви специфични потреби,
тогаш во барањето упатено до организацијата која ја прифаќа жртвата,
треба да биде наведено и тоа.

Потврда за помош при реинтеграција
Откако ќе се разгледа барањето за помош при реинтеграција,
организацијата која ја прифаќа жртвата, треба да реши дали може да
ја обезбеди бараната помош. Ако е така, треба да се искомуницира со
организацијата која ја упатила жртвата, и да се извести дека го потврдува
барањето за помош при реинтеграција. Ако е потребна финансиска
помош, тоа треба да е јасно наведено.
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Потврдување на заминувањето од организацијата која врши
упатување
Доколку на жртвата и е потребен меѓународен транспорт за да стигне до
организацијата која ја прифаќа, огнаизацијата која ја упатува треба да
го потврди заминувањето на жртвата веданш откако истото ќе се случи.
Ако се појават некои измени во распоредот, дури и во последен момент,
тие треба да бидат истакнати.
Известувањето за заминувањето треба да вклучува:
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Име на жртвата;
Дата на раѓање и место на живеење;
Податоци за патувањето (средствата на транспорт кои се користат,
името на превозникот итн), датата и времето на пристигнување на
крајната дестинација;
Името (имињата) на придружникот;
Други важни информации.
Потврда на пристигнувањето од организацијата која ја прифаќа
жртвата
Организацијата која ја прифаќа жртвата треба да испрати потврда до
организацијата која ја упатува жртвата дека истата пристигнала, било
тоа да е по електронски пат или телефонски. Во неа треба да се содржи
и следново:
Име на жртвата;
Дата на раѓање;
Потврдување дека жртвата пристигнала и дека некој ја пречекал;
Други важни информации.
3.1.1.3 Процедури за меѓународно патување
Планирање на патувањето
Откако ќе се обезбеди согласност од жртвата, како и овластување и
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финансии за патувањето, треба да се направи провизорен распоред
на патување. Доколку е возможно, распоредот за патување треба да
биде таков што ќе и овозможи на жртвата да пристигне во земјата во
која треба да биде прифатена, најрано што е можно, преку ден и по
можност во работен ден. Откако ќе се направи провизорниот распоред
за патувањето, треба да се испрати известување до организацијата која
ја прифаќа жртвата.
Средства за транспорт
Организацијата треба да се стреми да го стандардизира процесот на
враќање на жртвата со цел да овозможи безбедно, достоинствено
и хумано враќање на жртвата. Заради безбедносни причини, се
препорачува патувањето да се изведе со средствата за воздушен
сообраќај, поради фактот што тој начин е попрецизен и попредвидлив
од другите форми на транспорт, како на пример патувањето со воз или
автобус, и затоа се смета дека е побезбеден за жртвата. Ако не може да
се користи авионскиот сообраќај, тогаш треба да се направат напори за
изнаоѓање алтернативни патишта и транспортни врски со што помалку
места низ кои ќе се поминува.
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Дијаграм 1. Блок дијаграм на меѓународни упатувања

Жртви на трговија со луѓе
идентификувани во странство

Дали жртвата
се плаши да се врати
во матичната земја или има
други причини да сака да остане во
странство, или пак сака да се
врати во својата земја?

Go
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Упатување кон
процедутите за
азил / или дуги
механизми за
заштита / дозволи

Обезбедување
на помош при
реинтеграција

Stay
Обезбедување
на потребното
сместување,
медицинска
и психолошка
помош
Обезбедување
на патни
исправи и визи

За деца жртви треба
да се дејствува во
најдобар интерес на
детето

Жртвата
потпишува
формулар за
доброволно
враќање

Информирање
на жртвата за
процедурите пред
заминување

Дискусија со
жртвата за
помошта за
реинтеграција

Организирање
на патувањето
Одобрување
на патувањето

Travel

Да
се испрати
известување за
помошта до одганизацијата
во приемната земја

Спроведување
на проценка на
безбедноста
Да
се испрати
барање за
помош при реинтеграција
до приемната
организација

Праќање на
распоредот за патување
до приемната
организација
Обезбедување
на помош при
пристигнување

Обезбедување
на помош при
реинтеграцијата
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3.1.2 УПАТУВАЊЕ КОН ОРГАНИЗАЦИИ ВО ДРЖАВАТА
Оперативните процедури кои се наведени подолу се однесуваат на она
што треба да се направи за да се овозможи безбедно и достоинствено
упатување и реинтеграција на жртвите кои се враќаат во својата матична
земја со сопствени средства, или кои се упатени од други организации и
бараат помош за реинтегрирање.
Тоа може да се случи во три ситуации:
Тогаш кога жртвата се враќа дома како резултат на депортација или
административно протерување од земјата - крајна дестинација, и
сама се обраќа до организацијата за помош или пак е упатена од
страна на некоја партнерска организација
Тогаш кога жртвата се враќа дома во сопствена режија и сама се
обраќа до организацијата за помош или пак е упатена од страна на
некоја партнерска организација
Тогаш кога жртвата била тргувана во нејзината матична земја
Какви и да се околностите, организацијата која пружа услуги на жртви
на трговија со луѓе до која жртвата се обраќа ќе мора да ги испочитува
сите свои процедури за прием на жртвата и помош при нејзина
реинтеграција.
3.1.2.1 Подготвителни процедури за упатувања во земјата
Во секој од случаите, целата пружена помош треба да е на доброволна
основа и мора да се заснова на согласноста добиена од жртвата која ќе
биде во писмена форма; или пак ако жртвата не е писмена тогаш да
постои усна согласност.
Лекарска помош
Институцијата, организацијата или властите кои пружаат помош за
реинтеграција, треба да ја потврдат способноста на жртвата да патува,
доколку е тоа можно. Организацијата каде жртвата се прифаќа треба
да ги добие сите потребни информации за здравствената состојба на
жртвата констатирана пред нејзиното патување.
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Посебни регулативи во врска со обезбедувањето на здравствена помош
се опфатени во поглавјето 5 од овој прирачник.
Проценка на безбедноста и ризиците
Потребно е да се направи проценка на безбедноста и ризикот за секое
лице засебно пред истото да се приклучи во програмата за добивање
помош за реинтеграција. Тоа треба да се направи како што е опишано
во поглавјето 1, колку што е можно порано во отпочнувањето на процесот
на идентификација и пружање на заштита на жртвата.

Упатување на малолетници
При упатување на малолетници важат истите основни процедури како и
за меѓународни упатувања кои се наведени во делот 3. 1. 1 погоре.
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3.1.2.2 Процедури за комуникација при упатувања во земјата
Како и во случај на меѓународното упатување, од особена важност е
брзо и непречено разменување на информации помеѓу организацијата
која врши упатување и организацијата која ја прифаќа жртвата, заради
нејзино безбедно и успешно упатување и реинтегрирање.
Често пати полесно е да се координира и да се спроведе успешно и
безбедно реинтегрирање на национално отколку на меѓународно ниво,
бидејќи и двете организации се свесни за ограничувањата, можностите
и потенцијалните грижи кои се јавуваат за време на процесот за
реинтеграција. Како и да е, препорачливо е истате препораки да
се применат и при упатувања во земјата, посебно ако упатувањето
вклучува транспортирање или преместување на жртвата. За подетални
информации,осврнете се на параграф 3. 1. 1. 2.
3.1.2.3 Процедури за патување при упатувања во земјата
Во случај кога жртвата треба да патува, се препорачува некој од
персоналот на организацијата која врши упатување да ја придружува
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додека не се смести во превозното средство со кое ќе патува, на
пример, авионот или возот. Во случаи кога не е потребно патување,
се препорачува некој од персоналот на организацијата која врши
упатување, да ја придружува жртвата до местото каде треба да се случи
првиот состанок со организацијата која ја прифаќа жртвата.

3.1.3 ПОМОШ ПРИ ПРИСТИГНУВАЊЕ
За да се овозможи безбедно враќање/упатување на жртвата, најважно
е да се организира помош околу нејзиното пристигнување. Постојат
документирани случаи кога жртвата била пресретната од трговците со
луѓе веднаш по нејзиното враќање и истата била повторно вклучена
во процесот на трговија со луѓе, пред да успее да ја добие потребната
помош од организацијата.
За подобра заштита на жртвите, ИОМ препорачува организациите
да ги охрабруваат жртвите да ја прифаќаат помошта која им се нуди
при нивното пристигнување, како дел од целокупната помош за
враќање. Забелешка: оваа препорака не значи дека жртвата треба
постојано да бара помош откако ќе пристигне, туку само непосредно по
пристигнувањето.
Ако организацијата која го врши упатувањето на жртвата, има свои
претставници во земјата кон која таа се упатува, помошта при
пристигнување може да се организира преку нивната канцеларија; ако
не, сигурно постојат други можности, вклучувајќи ја тука и соработката
со другите организации. Организациите треба однапред да ги направат
соодветни подготовки за пружањето помош при пристигнување на
жртвата.
Истите основни правила може да се следат и при упатување на жртвите
во земјата, па и тогаш е потребно да се обезбеди помош при пристигн
ување.
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3.1.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МЕРКИ
Во случаи кога жртвата на трговија со луѓе е упатена да добие
последователни мерки за реинтеграција, организацијата која ја прифаќа,
треба редовно да ја известува организацијата која ја упатила за статусот
и добросостојбата на жртвата. (видете исто така и во параграфот 3. 2. 6:
Мониторинг на реинтеграција). Не се препорачува, организацијата која
врши упатување самостојно да ја контактира жртвата која ја упатила.
Таквата комуникација треба да се одвива само во координација со
организацијата која ја прифаќа жртвата и која е одговорна за помошта
за нејзино реинтегрирање и тоа го прави со согласност добиена од
жртвата.

3.2 Реинтеграција
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Целта на овој дел од поглавјето е да им овозможи на организациите кои
пружаат услуги еден вид на водич како да им се помага на жртвите на
трговија со луѓе, и тоа од првиот момент на стапување во контакт со нив
од страна на организацијата која ги прифаќа, па преку целиот процес
на реинтеграција. Истото се применува и кога се врши меѓународно
упатување на жртвата, а и кога таа се упатува во истата земја. Постапката
е иста и со жртвите кои се враќаат во матичната земја, и со оние на
кои им се одобрува да останат во земјата крајна дестинација или низ
која транзитираат, како и со оние кои пак се упатуват кон некоја трета
земја.
Овој дел го прикажува темелното истражување на процесот на помагање
и разните опции на реинтегрирање кои се достапни за жртвите на
трговија со луѓе. Треба да се има во предвид дека реинтеграцијата на
жртвите е различна од држава до држава, и од програма до програма,
и дека опциите често се поврзани директно со тоа колку е успешно
развиена програмата и кои се финансиските можности.
Целта на процесот на реинтеграција е да и се овозможи на жртвата
безбедно и достоинствено враќање во општеството и повторно
нормализирање на животот. Според тоа, помошта за реинтегрирање
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на жртвата на трговија со луѓе може да вклучува мноштво на услуги,
како што се помош при сместување во прифатилишта или друг вид на
сместувалишта, здравствена и психијатриска грижа, социјално и правно
советување, враќање во училиште и професионална обука. Некои од
видовите помош кои и се потребни на жртвата може директно да ги
обезбеди и организацијата која ја прифаќа жртвата. Но, најголем дел
од услугите најверојатно ќе бидат пружани од страна на невладините
организации и други партнерски организации во местото во кое
престојува жртвата.
Сите услуги и помошта за реинтеграција треба да се достапни за жртвата
и да се одвиваат на доброволна основа. ИОМ им препорачува на сите
организациите што пружаат услуги на жртви на трговија со луѓе да ја
прифатат политиката на известување на сите жртви на кои им пружаат
заштита за можните последици и импликации од помошта која им се
пружа. Услугите треба да се обезбедат само доколку има согласност од
жртвата, со задолжително чување на нејзината приватност во строга
доверливост.
3.2.1 ПРОЦЕНКА И ПЛАНИРАЊЕ НА РЕИНТЕГРАЦИЈАТА
Проценката за реинтеграција е важна за да се утврди планот за
реинтегрирање на жртвата. Треба да се изведат два вида на проценка
за секоја поедина жртва:
Индивидуална проценка, која се фокусира на фактори директно
поврзани со жртвата;
Ситуациона проценка која се фокусира на одделни ситуации од
опкружувањето на жртвата, како на пример на некоја специфична
социо-економска ситуација и на реинтеграциската инфраструктура
во земјата и / или регионот во кој се враќа жртвата.
За жал, реалноста е таква што можностите со кои располагаат
организациите не се секогаш доволни за да им се излезе во пресрет на
потребите што ги имаат жртвите. Па затоа, особено е важно на жртвата
да и се даде реална слика за опциите и можностите кои таа ги има, а не
да се поттикнуваат нереални очекувања кои може да се одлучувачки за
самата успешност на реинтегративниот процес.
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Плановите за реинтеграција треба да се прават само во земјите во кои се
прифаќаат жртвите, а никогаш во земјите од кои се упатуваат, затоа што
организациите во тие земји не се во позиција да спроведат адекватна
проценка на ситуацијата во земјата во која се упатува жртвата или да
спречат жртвата погрешно да разбере нешто што е кажано од нивна
страна кога ја упатуваат, како на пример дека и е ветено исполнување
на некои посебни услови. Наместо тоа, организацијата која ја
упатува жртвата, треба да ја информира истата дека крајниот план за
реинтеграција ќе се направи во земјата во која се врши упатувањето.
Како и да е, организацијата која го извршува упатувањето, треба да
спроведе основна индивидуална проценка за потребите на жртвата и
нејзините желби, како што е опишано подолу, и тоа да го достави до
организацијата која ја прифаќа жртвата заедно со забелешките од пред
заминувањето.
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Моменталната добросостојба на жртвата е основната грижа за време
на процесот на реинтеграција; затоа обично им се дава приоритет на
аспектите поврзани со здравјето и безбедноста, особено ако човечките и
финансиските ресурси се ограничени, како и потребното време.

3.2.1.1 Индивидуална проценка за реинтеграција
Оваа проценка треба да биде спроведена од лица кое најдобро го
познаваат целокупниот случај на жртвата. Вклучени може да бидат: член
на персоналот на организацијата, социјалниот работник, старателот на
дете, некој од членовите на невладината организација или психологот.
Овие лица треба да ги проценат опциите за реинтеграција со кои
ќе и се овозможи на жртвата успешно реинтегрирање и враќање во
општеството врз основа на следниве четири критериуми:
Прво и најважно што се зема во предвид се потребите на жртвата,
помеѓу кои се вбројуваат физичките, психолошките, психијатриските,
правните, социјалните или економските потреби.
Одредени барања на жртвата, нејзини индивидуални желби за
одредени можности за реинтегрирање, кои може но не мора да се на
располагање.

ГЛАВА 3 ПОМОШ ПРИ УПАТУВАЊЕ И РЕИНТЕГРАЦИЈА

Дадени можности достапни за жртвата врз кои може да влијаат
одредени околности, како на пример, нејзината возраст, полот,
степенот на образование или работното искуство.
Нивото на мотивација на жртвата, кое може да се забележи преку
нејзиното ангажирање и постигнатите резултати поврзани со помошта
за реинтеграцијата која и се обезбедува.
Во случај на меѓународно упатување, личната проценка треба да се
иницира од страна на организацијата која врши упатување, но да се
финализира од организацијата која ја прифаќа жртвата во матичната
земја.

3.2.1.2 Ситуациона проценка за реинтеграција
Индивидуалната проценка мора да се направи заедно со ситуационата
проценка. Оваа проценка треба да ја направи некој што е најдобро
запознаен со случајот на жртвата, а исто така и со состојбата во регионот
во нејзината матична земја, каде што таа се враќа. Тука треба да се
вклучат и член од персоналот на организацијата, социјален работник,
член на невладина организација или психолог. Овие лица треба да
направат проценка на опциите за реинтеграција за секоја жртва, врз
база на следните два критериуми:
Опции достапни за лицето кое се реинтегрира, на пример: одреден вид
на пофесионална обука може да не е достапен во одреден регион или
пак не може да се обезбеди заради недостиг од финансии. Исто така
можно е да не се на располагање ниту прифатилишта, здравствени
услуги, социјална помош од државата или програми за едукација во
регионот во кој ќе престојува жртвата.
Значењето на предложената помош за реинтеграција за жртвата
во одредениот контекст. На пример, професионалната обука мора
да одговара на условите во регионот од државата во кој се враќа
жртвата (на пример, обука за сметководител би била безсмислена
ако има невработеност на таков кадар).
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3.2.1.3 План за реинтеграција
Врз основа на индивидулната и ситуационата проценка може да се
изработи сеопфатен план за реинтеграција. При дизајнирањето на
ваквиот план, важно е организацијата која ја прифаќа жртвата, или
некоја партнерска невладина организација, да и помогне на жртвата
да си зацрта реални цели кои ќе одговараат не само на нејзините
лични потреби, вештината и квалификациите, туку и на можностите во
земјата, регионот или местото каде ќе престојува таа и каде треба да се
случи реинтеграцијата, секако во согласност и со самата проценка за
реинтеграција. Понатаму планот за реинтеграција мора да се заснова
на услугите што може да ги овозможи самата организацијата и / или
нејзините партнери, и на тековните програми.
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Дури и да биде потребно да се направат некакви измени подоцна,
препорачливо е планот за реинтеграција да биде изработен во писмена
форма помеѓу организацијата која ќе пружа помош (на пример, владини
или невладини организации,) и жртвата. Форматот на ваквиот план ќе
варира од земја до земја, и од организација до организација, но треба
да ги содржи следните компоненти:
Семејно посредување / повторно содинување на семејството
Медицински / Здравствени прегледи
Финансии (добивање грантови за поддршка)
Правна помош
Образование / професионална обука / занаети
Активности за остварување приход
Безбедност.
Како што беше кажано претходно, важно е овие услуги да бидат
обезбедени само со целосна согласност од жртвата. Затоа,
организацијата треба да добие писмена согласност за секоја од овие
компоненти, според тоа како се применуваат. Во случај на малолетници,
тие, исто како и нивните родители или старатели треба да стават потпис
на формуларите за согласност.
Постојниот план за реинтеграција служи и како средство за мониторинг
и оценување на поставените цели, како што е нагласено подолу.
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3.2.2 ПРОЦЕС НА РЕИНТЕГРАЦИЈА
Откако ќе се утврди планот за реинтеграција, може да започне процесот
за нејзино реализирање.
3.2.2.1 Механизми за обезбедување помош за реинтеграција
Директната помош на жртвите на трговија со луѓе може да вклучува
голем број на услуги, како помош од сместување во прифатилишта,
медицинска и психолошка грижа, социјално и правно советување и
професионална обука. Некои видови на помош може да се обезбедат
директно од организацијата која пружа услуги при прифаќање на жртвата.
Сепак, од практични причини, многу од услугите можеби ќе треба да се
обезбедат од други организации или пак од државата. Во некои случаеви
можно е една организација да не е способна да ги обезбеди сите услуги
или пак да не е присутна во местото во кое се враќа жртвата, па затоа
ќе мора да побара помош од некоја друга организација која ќе може да
го обезбеди сето тоа. Слично на тоа, последоветелниот третман како и
мониторингот ќе треба да се спроведат од страна на организација која
има свое претставништво во местото во кое престојува жртвата.
Трите главни механизми кои овозможуваат реинтеграција на жртвите на
трговија со луѓе се:
Почетна поддршка од организацијата која ја прифаќа жртвата;
Подолгорочна поддршка при реинтеграцијата, од страна на организацијата
која ја прифаќа жртвата или упатување на жртвата кон други организации
или кон државата;
Владина поддршка за жртвата (министерство за труд, министерство за
образование и други ).

3.2.2.2 Почетна поддршка од организацијата која ја прифаќа
жртвата
Ваквата поддршка може да вклучува помош при пристигнувањето на
жртвата, итен и сеопфатен медицински/психолошки преглед или третман,
краткотрајно сместување, и помош при разни други социјални, правни и

89

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

економски потреби на жртвата. Организацијата која ја прифаќа жртвата
треба да ги вложи сите напори и да превземе чекори жртвата да не
западне во состојба на некаква зависност, за време на спроведувањето
на планот за реинтеграција, и да и помогне на жртвата да си го
нормализира животот и да си ја поврати самодовербата. Подолгорочна
поддршка, сепак, мора да се обезбеди или од невладиниот сектор или со
помош од владините структури.
3.2.2.3 Подолгорочна поддршка за реинтеграција
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Подолгорочната поддршка за жртвите е потребна заради нивно успешно
реинтегрирање. Ако организацијата која ја прифаќа жртвата располага
со соодветни услови, тогаш ќе може директно да и го обезбеди поголемиот
број на потребни услуги на жртвата. Доколку тоа не е случај, услугите
ќе може да се обезбедат преку една или повеќе локални невладини
организации. Невладините организации се во добра позиција не само
за да пружаат директна помош за жртвите, туку и да спроведат или да
помогнат во спроведувањето на проценката за реинтеграција и во
подготовките и имплементацијата на планот за реинтеграција. Што
е уште поважно, невладините организации може да одиграат и улога
на критичари при мониторингот на напредокот на реинтеграцијата на
жртвата.
Активностите што се преземаат за безбедно и хумано реинтегрирање
на жртвите во заедницата може да вклучат:
Медицински / психолошки преглед и третман / совет за жртвите на
трговија со луѓе во местото каде престојуваат;
Семејно посредување / советување;
Мониторинг на процесот за реинтеграција во местото каде престојува
жртвата;
Мониторинг на подготовките за сместување и згрижување на деца жртви
на трговија со луѓе;
Помош при враќање во училиште;
Развој на програмите за стручна обука;
Стручно советување и обуки;
Насочување и советување за вработување;
Грантови за преселба и за стручна обука на жртвите;
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Помош за повторно издавање на изгубени исправи, како лични карти и
пасоши;
Правна помош за работи од граѓанска тематика (развод, враќање на
имот, општествена одговорност );
Правно советување и застапување на жртвите кои се сведоци на
криминални дела (подетално во параграф 3. 2. 3. 4 подолу како и поглавје
6, параграф 6. 5 );
Одржување на телефонски линии за итни случаеви и информации;
Следење на безбедноста на жртвата со одржување на редовни контакти;
Пружање на емоционална поддршка и овозможување на полесен пристап
до потребните услуги, како и загарантирано почитување на правата на
жртвите;
Овозможување безбеден транспорт.

Организацијата која ја прифаќа жртвата, треба да соработува со
цела една мрежа на локални и меѓународни невладини организации.
Таквата поддршка и соработка игра значајна улога не само за успешно
реинтегрирање на жртвата, туку и во одржливоста на механизмите за
реинтеграција.
Од голема помош е ако организациите ја формализираат нивната
соработка преку Меморандуми за разбирање и / или други договори
за да потврдат дека ја разбрале својата улога и одговорностите кои
ги имаат. Организацијта која ја прифаќа жртвата, треба да направи
мониторинг врз активностите на организацијата кон која ги упатува
жртвите да добијат одредени видови на помош, кои самата не ги нуди,
за да се осигура во успешноста и квалитетот на услугите кои жртвата
таму ќе ги добие.
3.2.2.4 Владина поддршка за жртвите
Понекогаш, помош за реинтегрирање на жртвите на трговија со луѓе,
може да се обезбеди директно од структурите на владата. Заедно со
другите услуги, од помош е и меморандумот за взаемно разбирање со
владата, кој јасно ќе ја истакне согласноста за функциите, одговорностите
и услугите кои треба да се обезбедат. Поддршката за реинтеграција што
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ја обезбедува владата за жртвите на трговија со луѓе, често е во форма
на социјално и професионално советување, стручна обука, помош во
врска со здравствената состојба, заштита и различни форми на враќање
во образовниот процес.

3.2.3 ВИДОВИ ПОМОШ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА
Додека помошта што се обезбедува за секоја жртва одделно зависи
од нејзините индивидуални потреби, помошта која е опишана подолу
главно се однесува на она што е во најдобар интерес за жртвите на
трговија со луѓе:
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Услуги за медицинска / здравствена нега
Советување
Финансиска помош
Правна помош
Враќање во образовниот систем
Стручна обука
Активности за мали бизниси и остварување на профит
Вработување, субвенции за плата, приправнички програми
Вдомување и сместување

3.2.3.1 Медицинска / здравствена нега
Жртвите на трговија со луѓе понекогаш може да искусиле посебни
здравствени проблеми заради лошиот третман и експлоатирањето кое
го имале за време на процесот на тргување со нив. Таквите здравствени
проблеми вклучуваат ХИВ / СИДА, сексуално преносливи болести и
пост трауматски синдром. Жртвите на трговија со луѓе се доста ранливи
и изложени на различни здравствени ризици. За да се овозможи
успешен процес на реинтеграција, најважно треба да биде физичкото и
менталното здравје на жртвата.
Доколку има центар за рехабилитација во земјата, медицинските
прегледи може да се направат таму. Ако е потребен подолготраен

ГЛАВА 3 ПОМОШ ПРИ УПАТУВАЊЕ И РЕИНТЕГРАЦИЈА

медицински третман, организацијата треба да превземе активности за
да го организаира таквиот третман во соодветни установи во регионот,
со помош на институциите на локалната самоуправа.
Како и кај останаттите видови на помош, и овде е потребна согласност од
жртвата. Пред да се превземат било какви тестирања или да се започне
со некаков третман, секоја организација треба да добие согласност од
жртвата во писмена форма дадена на доброволна основа. Медицинскиот
третман треба да биде насочен кон физичките и психичките потреби на
жртвата. Доколку е возможно, жртвата треба да едуцира за можностите
од заболување од заразни болести, можните причини и начинот на
лекување на истите како и други важни здравствени теми.
Жртвата секогаш треба да добива копии од сите медицински тестови
и резултати. Медицинскиот персонал одговорен за жртвата треба
да подготви планови со кои се предлагаат третмани или терапии за
жртвата, и со нејзина согласност истото да го достави и до невладината
организација која дејствува во регионот и која може да помогне за
имплементирање на таквите третмани.
Посебни упатства кои се однесуваат на обезбедување медицинска
помош можат да се најдат во поглавјето 5 на оваа книга.
3.2.3.2 Советување
Следуваат основни информации во врска со советување на жртвите
на трговија со луѓе. За подетални информации треба да се разгледа и
поглавјето 5, параграф 5. 12. 2 во врска со обезбедување ментална
здравствена поддршка за лицата кои биле тргувани. Советувањето треба
да го обезбува исклучиво соодветно обучен персонал. При советување
на деца жртви на трговија со луѓе, советниците треба да бидат посебно
обучени за работа со деца.
Подготовка
Советниците треба адекватно да се подготват за сесиите за советување
на жртвите на трговија со луѓе. Тоа вклучува повторно разгледување
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на случајот на жртвата пред почетокот на сесијата. Ако е потребно,
советникот може да се консултира со некој друг давател на услуги или
со персоналот во прифатилиштето каде престојува жртвата во врска со
нејзиниот напредок и посебните потреби за помош кои таа ги има.
Советниците секогаш треба да одвојат доволно време за сесиите за да
и овозможат на жртвата слободно да дискутира за тоа што ја загрижува,
да го оценат секој напредок што таа го постигнува, и да ги разгледаат
практичните решенија и следните чекори кои ќе ги превземат. За првите
неколку сесии треба да се одвои најмалку по еден час.
Формулирање на краткорочни цели
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Откако ќе се разјаснат главните грижи и потреби на жртвата, и ќе се
разгледаат стратегиите, советникот треба да работи со жртвата на
формулирање на краткорочните цели за нејзино закрепнување и
започнување на процесот на реинтеграција. Краткорочните цели
се алатки за забрзување на стабилизирањето на жртвата и нејзино
опоравување, и треба да се постигнат во ограничен временски период
(на пр. додека жртвата престојува во прифатилиштето). Советникот
и жртвата треба да ги договорат специфичните цели и да го утврдат
времето за кое ќе ги остварат.
Мобилизирање на ресурси
Откако ќе се утврди кои се главните грижи, конструктивните механизми и
краткорочните цели, советникот треба да формулира која е соодветната
помош за жртвата што ќе и помогне да ги оствари тие цели и побрзо да
закрепне. Таквата помош може да вклучува медицинска грижа, правни
услуги, посредување со семејството, стручна обука, помош за наоѓање
работа и други услуги за рехабилитација и реинтеграција на жртвата, но
не мора да се ограничи само на тоа. Советникот треба да разговара со
жртвата за опциите за помош, и да дознае каков е нејзиниот став во
врска со добивање на препорачаната помош.
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Подготовка и планирање
Откако ќе се идентификуваат потребните услуги и следните чекори кои
ќе се превземат, потребно е да се направи план со кој ќе се овозможи
реализација на тие услуги како и обезбедување на средства за
постигнување на поставените цели. Во оваа етапа, советникот може да
предложи задачи кои треба да се реализираат од страна на персоналот
на организацијата, а исто така и од страна на жртвата, на пример,
персоналот треба да закаже лекарски прегледи за жртвата, додека пак
од жртвата може да се побара да ги разгледа својот здравствен картон,
за да може да му постави прашање на лекарот за понатамошните
прегледи и третманите кои тој и ги препорачува.
Природата и бројот на задачи кои им се доделуваат на советникот или
организацијата како и на жртвата, ќе зависи од состојбата на жртвата,
дадените околности и целите кои треба да се постигнат. За време на
првите неколку денови , советникот може да ја охрабри жртвата да почне
да ги исполнува полесните задачи, како што се основна грижа за себе,
редовни оброци, приспособување на редовниот распоред и вклучување
во физички активности.

Индивидуално советување
Индивидуалното советување на жртвите се состои од релативно кратки
интервенции фокусирани на решавање на одреден проблем или на
однесувањето. Целта на индивидуалното советување е да и се помогне
на жртвата да научи и да ги развие своите вештини како полесно да се
справува и да се приспособува на околностите со цел нејзино целосно
опоравување.
Треба да се прави јасна разлика помеќу краткорочното советување и
психотерапијата. Советувањето претставува краткорочни интервенции
наменети да и се помогне на жртвата на трговија со луѓе да се носи
со специфични животни ситуации и превземање итни чекори кон
процесот на закрепнување, но никако и реорганизирање на личноста
на жртвата.
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Теми за дискусија на сесиите за советување
Опфатот и природата на темите за советување зависат од условите,
искуствата, околностите, културата, возраста, родот и потребите
на жртвата на трговија со луѓе. Главно, тоа ќе бидат краткорочни
интервенции фокусирани на најитните и реални потреби на лицето за
кое станува збор.
Кај повеќето жртви, за време на сесиите за советување ќе се работи
на изнаоѓање стратегии и механизми за решавање на проблемите
поврзани со следните теми кои се однесуваат на засегнатата жртва:
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Враќање на емоционалната и физичката стабилност и добросостојба
на жртвата;
Лична заштита и заштита на членовите на семејството од трговците со
луѓе;
Избегнување на криминални казни и други санкции;
Соработка со законските извршни органи во постапките покренати
против трговците солуѓе;
Дали и како да се контактира со членовите на семејството и враќање
во заедницата и семејството;
Очекувани реакции од семејството и заедницата во врска со отсуството
и можното враќање на жртвата на трговија со луѓе;
Потребно време за комплетирање на административните документи
и релевантните законски постапки;
Каде и со кого ќе живее жртвата;
Средства за финансиска помош и одржливост.
Можните решенија за секој од овие проблеми ќе зависат од особеноста
на секој случај, од околностите во кои се наоѓа жртвата и од ресурсите
на располагање. Темите наведени погоре се обработени во одделни
делови од прирачников. Сепак, пристапот кон сите овие проблеми треба
да се потпира на следниве принципи:
Принципи на советување
На жртвите треба да им се даде помош и поддршка за:
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Градење или повторно враќање на нивните компетенции, механизми
на справување со проблемите и вештини на донесување на одлуки;
Развивање на сопствени ресурси за унапредување на својот личен
потенцијал;
Формулирање на практични решенија според нивните потреби и
околности.
При советувањето на деца треба да се земе во предвид јазикот, културата
и развојот на даденото дете.

Улогата на помагач / советникот
Експертите по социјална работа препорачуваат пристап кој ќе му
овозможува на клиентот да биде третиран како лице со способности
и потенцијали, како ресурс а не како извор на информации10. Ова се
заснова на верувањето дека клиентот најдобро може да си ги разбере
своите проблеми и затоа тој е најпогодната личност која може да
дизајнира и спроведе план за решавање на тие проблеми. Од таа
гледна точка, задачата на помагачот се фокусира на помагање на
клиентот да ја изгради својата самодоверба и самопочит, врз база на
сопствените ресурси, и да и се помогне на лицето да види дека истото
воспоставило контрола врз сопствениот живот и е способно да донесува
свои одлуки11.
Затоа улогата на помагачот е да му се помогне на клиентот во
дизајнирањето и примената на планот што ќе му помогне да ги препознае
и да ги реши проблемите и да ги оствари своите цели. Примарниот
интерес во процесот на помагање е да ги промовира самопомошта /
саморазвојот како вештини при решавањето на сопствените проблеми
употребувајши ги сопствените потенцијали и сили12. Помагачите
функционираат како овозможувачи, брокери / застапници и учители за
нивните клиенти.
Како овозможувач, помагачот му олеснува на клиентот да ги
идентификува своите потреби, да ги дефинира целите, да ја спознае
својата сила, и да му помогне да најде решенија за проблемите и
начините за остварување своите цели.
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Како брокер / застапник, помагачот му олеснува на клиентот да ги
идентификува ресурсите што ги има на располагање, му помага да ги
процени истите, и му ги олеснува контактите со други ресурси или го
упатува кон нив.
Како учител, помагачот изградува вештини и база на информации
за клиентот, со што клиентот е поспремен да донесува одлуки, да ги
решава своите проблеми или да ги постигне своите цели13.
Помагачите секогаш треба да запаметат дека односот што го имаат
со клиентот кога помагаат е поразличен од личниот однос; тој е
професионален и треба да има јасни насоки и цели. Ако се направи ова,
целите на клиентот ќе бидат разјаснети, предизвиците и силата евидентни,
и реакциите на клиентот и социјалниот работник поочигледни14. Овој
пристап кон односот на помагање не е ладен ниту груб, всушност
помагачот треба да демонстрира емпатија, топлина и искреност во
својот пристап кон клиентите15.
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3.2.3.3 Финансиска помош
При процесот на реинтеграција неколку вида на финансиска помош
може да се достапни за жртвите. Видот на финансиската помош ќе зависи
од програмите на организациите вклучени во враќањето на жртвата и
нејзината реинтеграција. Ако е возможна ваква помош, важно е да и се
објаснат на жртвата разликите помеѓу сите видови на грантови кои се
достапни за неа и да и се разјасни нивната специфична цел.
Многу видови на парични грантови може да ја олеснат реинтеграцијата.
Некои од нив се:
Грантови за реинтеграција
Грантови за семејството и за поддршка
Грантови за реинсталирање
Ваков грант се доделува во земјата каде се реинтегрира жртвата и е
наменет за да го поддржи нејзиното успешно социјално реинтегрирање.
Искуствата покажуваат дека разликите во бројот на овие грантови
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создава конфликт помеѓу жртвите кои се враќаат од различни земји или
преку различни програми и го спречува успешното реинтегрирање во
матичната земја. Иако сумата треба да е различна од земја во земја
поради различните трошоци на живеење, за да се избегнат забелешки
за одреден третман кон некој, од помош ќе биде ако се обезбеди
подеднаква помош за жртвите кои се под покровителство на иста
организација во одредена земја.
Грантот за реинтеграција е наменет да го олесни успешното и
достоинствено реинтегрирање во општеството, и да ги покрие основните
трошоци како сместување, храна, облека и други неопходни работи,
колку за почеток, обично за период од 30 до 90 денови по враќањето.
Често е можно да се обезбеди грант кој се реализира во неколку исплати,
на пример по еднаш месечно за првите три месеци откако ќе се врати
жртвата во нејзината матична земја или пак ќе се смести во некоја друга
земја. Соодветната сума на грантот треба да ја утврди организацијата
која ја прифаќа жртвата во земјата каде се врши прифаќањето и
која е одговорна за реинтеграцијата, и таа треба да соодветствува на
економската реалност на земјата каде истата се реализира.
Семејни грантови
Овие грантови може да ги одобри организацијата која ја прифаќа
жртвата во земјата каде се врши прифаќањето. Тоа се прави за секој
случај посебно каде што има јасно дефинирана потреба, на пример ако
жртвата на која и се помага има родители кои се болни или пак зависни од
неа, ако има новороденче, ако е бремена и не може да работи и слично
на ова. Повторно, висината на износот на грантот треба да ја одреди
организацијата што го прави прифаќањето за секој случај подделно. Таа
мора да има во предвид и тоа дека треба да се избегне долготрајната
зависност на жртвата од грантовите. Можната провизија на грантовите
треба да е директно поврзана со успешната имплементација на планот
за реинтегрирање кој што е претходно одреден.
3.2.3.4 Правна помош
Правната помош може да биде поделена на два главни дела:
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Правна помош која се однесува на криминални постапки;
Правна помош која се однесува на граѓански постапки.
Следејќи ги соодветните постапки наменети за најитните потреби на
жртвата, истата треба да биде информирана за правните опции што
е можно поскоро, вклучувајќи го и покренувањето на граѓански или
криминални постапки. Жртвите на трговија со луѓе треба да бидат
информирани за можноста да соработуваат со институциите кои го
спроведуваат законот, за можноста да се појават како сведоци при
водење на криминални постапки, за правните опции достапни за нивна
заштита доколку се појават како сведоци и можноста за покренување
граѓанска постапка против трговците, заради враќање на тоа што го
поседувале и надоместување на штетите и повредите кои ги претрпеле.
Повеќе информации за правните можности на жртвите можат да се
најдат во поглавјето 6, параграф 6. 5.
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Жртвите често пати не се свесни за своите права и затоа е важно да
бидат информирани за правните решенија што им се достапни како
и за шансите за успех и можните ризици. Соодветната и навремена
правна помош се покажала како успешна алатка за намалување
на анксиозноста на жртвата и и помага истата да донесе вистинско
решение дали е или не е спремна да соработува со институциите кои го
спроведуваат законот или пак да се појави на суд. Жртвата треба да е
целосно информирана за можните разгранувања на информациите кои
би ги дала за да може да формулира јасен став за правната помош која
и е потребна.
Жртвите кои сведочат против своите трговци, можно е да имаат потреба
од дополнително советување и поддршка пред и после сведочењето. За
нив треба да се организираат специјални сесии за советување на кои
ќе се дискутираат потребните прашања.

Помош при водење на граѓански постапки
Жртвите на трговија со луѓе имаат право да поднесат граѓански тужби
против трговците заради повредите и штетата кои ги претрпеле и за да
им се вратат работи од посебна вредност. Чест случај е и да се направи
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комбинација од граѓанскита и криминалнита постапка. Исто така,
на жртвите можно е да им треба и друга правна помош за одредени
проблеми како разводи, старателство над децата, несогласувања околу
сопственоста итн, кои не се директно поврзани со нивниот случај на
трговија со луѓе и не се однесуваат на трговците на луѓе.
Во водење на граѓански постапки, правната помош може да опфати:
Помош околу развод
Враќање на патни исправи и/или други документи за идентификација
Реституција на имот
Побарување на имот
Наследство
Родителски права
Надомест за претрпени загуби и повреди
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3.2.3.5 Враќање во образовниот систем
Понекогаш, жртвите на трговија со луѓе не го имаат комплетирано своето
образование, со што се намалуваат и шансите за нивно вработување.
Помошта за жртвите на трговија со луѓе да го довршат своето образование
треба да биде приоритетна, секогаш кога е тоа можно. Во соработка
со властите, организацијата која ја прифаќа жртвата може да го олесни
враќањето во образовниот систем и / или да обезбеди финансиска
помош за нејзиното образование.
Образовните установи кои се наоѓаат во местото на живеење на жртвата,
треба да имаат предност при враќањето во образовниот процес на
жртвата. Често треба да се надополни поддршката за образованието
и со надокнада за одржување на домаќинството. Ако не може да се
обезбеди соодветно образование во местото каде престојува жртвата,
треба да се размисли и за привремено релоцирање на жртвата.
Универзитетско образование
Поради големите трошоци, организациите обично не се во можност
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да обезбедат средства за универзитетско образование на жртвите
на трговија со луѓе. Сепак, има случаи на таква поддршка кога тоа
го дозволувале финансиите, или пак кога на жртвата и е потребно
само малку да го доврши своето универзитетско образование, или во
случај работодавецот да се сложи да ја вработи истата само ако таа
има универзитетско образование. Организацијата треба да направи
проценка на жртвите кои сакаат да го довршат своето образование и да
утврдат дали е тоа возможно според планот за реинтеграција. Успешни
кандидатите би биле оние кои ќе можат да покажат одреден степен на
независност и доверливост, и потенцијал дека успешно ќе го завршат
образованието и ќе си обезбедат работа.

Училиште / стручно училиште
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За многу од жртвите, проценката за реинтеграција покажува дека
понатамошно образование или стручна подготовка е она што најмногу
им треба во процесот на интеграција. Ако организацијата не е во можност
директно да ги финансира таквите услуги, тогаш треба да изнајде други
извори со кои тоа ќе го обезбеди. Организациите може да пројават
желба и да стапат во контакт со соодветните владини органи - како што
се агенциите за вработување и министерствата за образование - исто и
со невладините и со меѓународните организации за да научат за другите
достапни програми со кои ќе го прошират своето дејствување во корист
на своите корисници.

Приватни часови
Приватните часови се особено корисни за успешно реинтегрирање на
малолетниците кои биле жртви на трговија со луѓе, затоа што тие често
имаат подолги пропусти во своето образование. Ваквото подучување
ќе им помогне да ги надоместат изгубените години во училиште и затоа
организирањето на истото треба да биде приоритетна задача кога се
работи за малолетници. Исто така тоа го олеснува и го прави успешно
подоцнежното враќање во образовниот систем.
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3.2.3.6 Стручна обука
Организациите треба да им помагаат на жртвите да си постават реални
цели за вработување според нивните можности, вештини и степенот на
образование што го имаат, како и според можностите за вработување
во нивната средина. Сиот труд треба да се насочи кон обезбедување
на стручна обука која е потребна за реализирање на таквите цели.
Стручната обука е важен елемент кој треба да биде вклучен во
плановите за реинтеграција, затоа што помага да се оствари успешно
реинтегрирање на жртвите на трговија со луѓе, со тоа што ги зголемува
шансите за вработување кое би било исплатливо и ја зајакнува нивната
самодоверба и базичните животни начела.
Пријавувањето за стручна обука треба да биде доброволно, обуката
треба да и понуди на жртвата изучување на неопходните вештини за
да најде вработување соодветно на желбите на жртвата и условите во
средината. Стручната обука често ја нудат образовните институции,
хуманитарните организации и верските заедници или партнерите на
владата, во соработка со невладините организации. Организациите
треба да се потрудат да ги обезбедат потребните ресурси за таквите обуки
и при тоа да внимаваат истите да одговараат на потребите на жртвата
изнесени со планот за реинтеграција како и на локалните услови.
3.2.3.7 Мали бизниси и активности за остварување на профит
Жртвите на трговија со луѓе кои се возрасни, веднаш се соочуваат со
економски потешкотии кога ќе се вратат дома, било тоа да е поради
тешките економски услови во земјата и/или немање практични и
професионални вештини, па понекогаш страдаат од депресија или други
психички проблеми, но исто така и заради социјалната стигматизација
која се должи на криминалот кој го претрпеле. Ваквите потешкотии
го зголемуваат ризикот од повторна опасност од тргување, затоа што
жртвите кои се враќаат се наоѓаат себе си соочени со истите проблеми
заради кои и побегнале на почетокот.
Активностите за остварување на профит и грантовите за креирање
мали бизниси може да се успешно средство за подигање на степенот на
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независност и самодоверба. Сосема мали активности за остварување
на профит може да помогнат да се зајакне самодовербата на жртвата
и нејзината самостојност и да се зголеми приливот на финансии во
семејството. За да се успешни, проектите за остварување на профит
често треба да бидат интегрирани во и поддржани од другите компоненти
на заштита и реинтеграција, како што се психолошка помош и стручно
обучување.
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Експертска група, обично составена од персоналот на организацијата
која пружа услуги и другите релевантни провајдери, треба да ги избере
потенцијалните кандидати за овие активности, базирајќи се на нивното
претходно работно искуство, образовнието, вештините и неопходното
усовршување на истите, за да може да се раководат мали бизниси но
треба да се земе во предвид и дека жртвата мора да биде личност која е
бизнис - ориентирана. Како и секогаш, треба да се направи проценка на
жртвата и на ситуацијата за да се види дали ќе се совпаднат вештините
со постоечките можности на локалниот пазар на трудот.
Предупредување: Не може сите жртви на трговија со луѓе да станат
успешни претприемачи. Често, тие се млади и неискусни, и им
недостига целосна ангажираност и посветеност која е потребна за да
се започне сопствен бизнис. Потребно е да се води грижа жртвата да не
се натера да започне свој бизнис ако не сака, зашто неуспехот од тоа
може да доведе до нарушување на нејзината самопочит и да ја втурне
во депресија.

Развојот и менаџирањето на програмата за мали бизниси бара да се
имаат посебни вештини и умешност. Организациите треба како пример
да земаат постоечки успешни програми во земјите во кои се врши
прифаќањето на жртвите и да ги преработат истите за да одговараат за
жртвите на трговија со луѓе.
Повеќето од жртвите имаат потреба за нешто повеќе, а не само капитал
за да можат успешно да го започнат и да го водат бизнисот. Помошта
околу малите бизниси обично се состои од стандарден модел кој содржи
четири чекори. Партнерските организациите треба да се во можност да
обезбедат само еден или пак сите потребни чекори:
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Обука за бизнис планирање;
Обука за менаџирање на мали бизниси и / за остварување на
профит;
Пристап до грантови во материјални сретства ;
Евалуација.
Програмите за мали бизниси исто така може да бидат надополнети и со
програми за приправници или професионална обука. Кога се комбинира
приправништвото со програмата за остварување на профит можно е
да се искомпензира недостатокот од претходно работно искуство на
жртвата.
3.2.3.8 Вработување, субвенции за плата и програми за
приправници
Жртвите кои се реинтегрираат често имаат потреба од значителна помош
при наоѓањето и задржувањето на работното место. Често, тие се враќаат
во земји со ограничени можности за вработување и ниски примања најверојатно заради и што станале жртви на трговија со луѓе. Исто така
многу од жртвите имаат мало искуство како да бараат вработување,
како успешно да се претстават пред работодавачите или дури и како да
се раководат според одреден распоред. Може да е потребна помош и
советување не само да и се помогне на жртвата да најде добро платена
работа, туку и да воспостави однос со работодавачите и колегите за да
може да го задржи работното место. Како еден вид на помош, може да се
состави список од потенцијалните работодавачи при што релевантните
државни агенции може да помогнат за идентификување и контакт со
таквите работодавачи.
Јавните институции и приватните компании често не сакаат да вработат
необучени лица или да им ја платат обуката. Во таков случај програмите
за обука и субвенциите за плата се можните алтернативи за олеснување
на реинтеграцијата. Таму каде што е изводливо, организацијата може
да ги субвенционира платите за одредени бенефиции во текот на првите
неколку месеци додека жртвата работи во компанијата и се стекнува
со корисни искуства. За возврат при вработување на жртва на трговија
солуѓе, исто така би можело да се обезбеди опрема за работа за
одредената компанија. На тој начин организацијата ќе им помогне на
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работодавачите со финансиски средства и опрема, за да вработат жртви
на трговија со луѓе, со што ќе се овозможи нивно успешно реинтегрирање
во општеството и зголемување на нивната самодоверба.
Таму каде што е договорено или да се плаќа или да се субвенционира
за платата на жртвата на одредено време, се очекува работодавачот да
ја вработи личноста за која станува збор. Но дури и ако не биде така,
лицето кое ја поминало обуката ќе има корист затоа што ќе може да
побара работа на друго место. Сето ова што беше кажано, значи дека
организацијата треба будно да ја следи ситуацијата и да не придонесе
да се создаде зависност со тоа што ќе се субвенционира платата, туку да
ги охрабри жртвите да бидат независни и да имаат самодоверба.
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Субвенциите за плата не треба да го надминат просечниот износ на
платите за одредена позиција. Субвенциите не се наменети само за да
го зголемат приходот на жртвата. Целта е да се охрабри работодавачот
да ја вработи жртвата со тоа што ќе може да ја плаќа помалку од
нормалната плата или да ја вработи како стажант на определено време.
Тогаш кога жртвата ќе се докаже дека е вреден работник ќе може да
ја добива целата плата од страна на работодавачот. Плаќајќи повеќе
од пазарната вредност само ќе се овозможи поголема зависност од
субвенционирање или ќе доведе до разочарување кога платата ќе биде
намалена од работодавачот. Ако работното место не овозможува да се
заработи доволно за живот, тогаш треба да се најде алтернатива за ново
вработување.

Препорака за приватност и безбедност
Правото на приватност на жртвата мора секогаш да се почитува.
Работодавачите или потенцијалните работодавачи не треба да бидат
запознаени со искуствата на жртвата во врска со трговијата со луѓе или со
други аспекти на нивното минато, кои се сосема неважни за вработувањето.
Ова не само што може да ја наруши приватноста на жртвата, туку исто така
може да го зголеми ризикот по нивната безбедност.
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3.2.3.9 Вдомување и сместување
Во оние земји каде има прифатилишта и рехабилитациони центри за
возрасни жртви на трговија со луѓе, стандардна процедура е жртвите да
живеат таму на почетокот веднаш по нивното пристигнување. Ако тие не
се во можност сами да се издржуваат, не можат или не сакаат да се вратат
кај своите семејства, и немаат постојано место каде престојуваат, тогаш
организацијата треба да им помогне да се сместат во прифатилишта
или привремени домови. За да може да се најдат вакви сместувалишта,
треба да се направи договор за соработка со невладините организации
и установите кои даваат социјална помош. Се разбира, жртвите се
сместуваат во овие објекти без никаков паричен надомест неколку
месеци, додека не ја завршат професионалната обука, и додека бараат
работа со надеж дека ќе пронајдат и ќе можат да се осамостојат. Во
зависност од случајот, може да се додели и парична помош за успешно
да се спроведе планот за реинтеграција со сите негови компоненти.
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Иако се овозможува безбедно сместување во центрите за рехабилитација,
тоа не е единтвената цел на овие сместувалишта, туку треба и да се
овозможи комплексна и соодветна медицинска грижа, а не само
долготрајно згрижување и поддршка за жртвите на трговија со луѓе. Кога
ќе се задоволат здравствените потреби, жртвите треба да се вратат во
местата на живеење, во својата матична земја. Бидејќи, тие и понатаму
ќе имаат потреба од здравствена грижа, треба да им биде овозможено
да контактираат со други прифатилишта и привремени сместувалишта
кои се во можност да им обезбедат подолготраен престој.
Надоместокот кој се дава за сместување е алтернатива онаму
каде не одговара сместувањето во прифатилишта, како помош на
реинтеграцијата и нормализирање на животот. Целта на сите организации
кои се занимаваат со пружање на услуги треба да биде реализацијата
на целосното социјално интегрирање на жртвите и тоа што поскоро.
Според тоа, некогаш е подобра опција да се додели мал паричен
надомест, на пример за кирија, за одреден временски период, затоа
што сместувањето во прифатилиште може понекогаш да предизвика
зависност и да го поремети самиот процес на реинтеграција.
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И на крај, анализирајќи го секој случај посебно и ако има опасност
по безбедноста на жртвите, треба да се овозможи алтернативно
сместување. (Забелешка: препораки во врска со менаџирањето на
прифатилишта дава поглавјето 4 од овој прирачник.)

3.2.4 ПОМОШ ПРИ РЕИНТЕГРАЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЦИ

108

Кога ќе се вратат дома, жртвите на трговија со луѓе (а особено
малолетниците) може да се соочат со тешки здравствени проблеми и
економски потешкотии, и тоа заради тешките економски услови, заради
тоа што немаат соодветни професионали и практични вештини, заради
депресија или други психички проблеми и како и заради социјалната
стигматизација. Голем дел од малолетниците страдаат од бројни
психички и физички трауми кои треба да се откријат и да се третираат.
Посебно сложени се темите околу здравството кои се однесуваат на
малолетниците. Помош при реинтеграција може да му биде дадена на
малолетник доколку самиот изрази желба или се согласи по слободна
волја со препораките на старателот да се вклучи во процесот директно
или индиректно, или преку партнерските невладини организации или
преку организацијата која пружа услуги на жртви на трговија со луѓе.
Економските услови на семејството исто така влијаат врз шансите
на малолетникот за негово успешно реинтегрирање. Тука спаѓа и
економската поддршка и советувањето, која можеби ќе треба да се
обезбеди не само за жртвата, туку и за неговото семејство. Пред да се
овозможи помош за реинтеграција во неговата матична земја, секогаш
кога е можно треба да се обезбеди и следново16:
Она што е во најдобар интерес на детето, како и што е наведено
Конвенцијата за заштита на правата на децата, а е отсликано и
законите и политиките во регионот, треба да биде главна грижа
текот на целиот процес од страна на сите кои се вклучени во него;
Согласност од законскиот старател;
Доволно информации и советување како за детето така и
старателот.

во
во
во

за
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Организацијата треба да работи заедно со соодветните и специјализирани
агенции, како УНИЦЕФ или посебните невладини организации и владините
органи и да побара помош од нив при реинтегрирање на малолетникот.
Во зависност од законите во земјата каде се упатува жртвата, детето
треба да биде под заштита на државните социјални служби, ако за тоа
има потреба. (За повеќе информации за обезбедувањето на услуги за
малолетници може исто така да се осврнете на поглавјето 5, параграф
5.6)

3.2.5 ОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО ВРСКА СО ПРОЦЕСОТ НА
РЕИНТЕГРАЦИЈА
Заради ризикот од директна или индиректна интеракција со некои
криминални елементи кои произлегуваат од самата природа на
програмите за борба против тргувијата со луѓе, треба да се земе во
предвид зголемениот ризик за време на реинтеграцијата и соодветно на
тоа да се постапува. Заради справување со прашањето на безбедноста
при реинтеграцијата на жртвите, организациите треба постојано да ги
следат сите промени на ситуацијата за кои добиваат известувања од
персоналот, жртвата или организациите со кои соработуваат и соодветно
да ги прилагодат проценките на безбедноста. Организацијата која ја
прифаќа жртвата треба да остварува тесна соработка со локалната
полиција и / или други партнери на кои може да им се верува со цел
да ги заштитат сите корисници и персоналот, вклучени во процесот на
реинтеграција.
Мерките и искуствата околу безбедноста кои се препорачуваат за
персоналот и за корисниците а се презентирани во овој прирачник
треба да се прилагодат, онака како што е потребно, за спречување и
одбивање на заканите по безбедноста. Треба да се прави проценка на
ризикот што почесто, да се додадат привремени мерки на безбедност,
и да се изведуваат обуки за јакнење на оперативната безбедност и
интегритет во процесот на реинтегрирање. (Ве молиме, осврнете се на
поглавјето 1 за повеќе информации.)
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3.2.6 МОНИТОРИНГ НА РЕИНТЕГРАЦИЈАТА
По прашањето на жртвите во нивата матична земја, треба да се одржува
контактот со нив заради нивна безбедност како и заради вршење
на мониторинг на нивната реинтеграција. Обучени организации кои
работат во близина на местото на живеење на жртвата, може да
обезбедат не само директна помош за жртвите, туку и да го подготват
и имплементираат планот за реинтеграција како и да ја спроведат
проценката за самата реинтеграција. Мониторингот на процесот на
реинтеграција е неопходен за да се обезбедат позитивни индикатори за
успешноста на програмата за реинтеграција.
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Треба да се изготвуваат месечни извештаи од мониторингот за секоја
жртва во периодот на првите три месеци од процесот на реинтеграција,
после што треба да селдат барем уште два тромесечни извештаи во текот
на остатокот од процесот на реинтеграција. Како додаток на извештаите
треба да се даде и извештај за тоа дали жртвата или нејзиното семејство
се под закана и/или вознемирувани од некого. (Види примерок од
Извештај за мониторинг Анекс 1 од ова поглавје.)
Мониторинг на жртвите подолг од една година треба да се избегнува
(освен кога станува збор за малолетници), затоа што тоа може
да ја влоши стигматизацијата и да биде контра - продуктивно за
нормализација на ситуацијата и ефективноста на реинтеграцискиот
процес. За малолетниците, УНИЦЕФ препорачува мониторингот да трае
до моментот кога ќе станат полнолетни17.

Групи за поддршка
Групите за поддршка на жртвите може да се мошне ефикасно средство за
поддршка на успешна и долготрајна реинтеграција. Не само што си помагаат
и се поддржуваат еден со друг, туку жртвите можат и да стапат во контакт
со организацијата кога имаат потреба од дополнителна помош или кога ќе
наидат на проблеми.
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3.2.7 ЕВАЛУАЦИЈА
Организацијата која пружа услуги на жртви на трговија со луѓе треба
постојано да ја преиспитува, евалуира, и каде што е потребно, да ја
приспособува помош која ја пружа при реинтеграција на жртвите како
и сите процедурите кои ги применува. Следните методи на евалуација
може да се од корист:
Евалуација од страна на жртвата
Само - евалуацуја
Екстерна евалуација
Евалуација од страна на донаторите
Евалуација како дел од процесот на мониторинг на имплементирањето
на Националниот акционен план
3.2.7.1 Евалуација од страна на жртвата
Реакцијата од корисниците на кои им се пружа помош при реинтегрирање,
може да биде корисен показател за предностите и слабостите на
проектот, и дали всушност се задоволени сите медицински, психолошки,
финансиски, социјални и правни потреби на жртвата или треба уште
некои други да бидат опфатени во понатамошните проекти.
Организациите би требало да изготват формуларот за евалуација кој би
се пополнувал анонимно (ако е возможно) од страна на секоја жртва.
Формуларот треба да ги покрие сите етапи од процесот за реинтеграција,
како што е добивањето помош во државата од каде се врши упатувањето,
помошта при заминување и пристигнување, медицинска и психолошка
помош, грантовите за реинтеграција, стручните програми и обуки,
правната помош и било која друга форма на помош која е опфатена со
програмата на организацијата.
3.2.7.2 Само - евалуација
Перманентната само - евалуација
овозможува мониторинг на
предностите и слабостите на тековниот процес на реинтегрирација и и
дава до знаење на организацијата како најдобро да ги испланира и што
да вклучи во понатамошните процеси на реинтеграција.
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3.2.7.3 Екстерна евалуација
За да се постигне непристрасност при евалуацијата на процедурите
за реинтегрирање, организацијата треба да ангажира и надворешни
агенции кои ќе го извршат евалуирањето и ќе изготват извештај за
предностите и слабостите на програмите и исто така ќе дадат неопходни
препораки за понатамошни подобрувања.

Забелешки
1

112
2

3

4

5

6

7

8

Помошта за подолготрајна реинтеграција останува да биде предизвик.
Бидејќи има само неколку подетални евалуации на програмите за ваквата
помош и понатамошно следење на жртвите, може да се јават потешкотии
затоа што жртвите на кои им се помогнало продолжуваат понатаму со својот
живот и го губат контактот со организациите кои пружаат услуги. Малку е
познато за тоа што е најдобро во врска со подолготрајната реинтеграција.
Поради тоа, оваа тема останува да биде надвор од она што го нуди овој
прирачник.
Комитет за правата на детето, генерално соопштение бр. 6,
ЦРЦ / ГЦ / 2005 / 6, 1 септември 2005, став 25.
Во контекст на барањата на жртвите за враќање во нивната матична
земја или во трети земји, терминот ,, организација за упатување,, ќе се
однесува на организација што и помага на жртвата во земјата каде што
е најпрво идентификувана, го припрема неговото или нејзино патување и
се координира со организацијата која ќе и помогне на жртвата кога таа ќе
пристигне во другата земја. Терминот ,, организација која врши прифаќање,,
ќе се однесува на организацијата која и помага на жртвата кога ќе
пристигне и ќе и пружи помош околу реинтеграцијата или ќе ја упати каде да
ја добие таквата помош.
Други релевантни написи кои се однесуваат на малолетници без надзор :
УНИЦЕФ ( 2006 ).....
2006). Гуиделинес фор тхе Протецтион оф Цхилд Вицтимс оф Траффицкинг,
УНИЦЕФ: НЅ, п. 25.
Генералното соопштение бр. 31 Ш80Ќ, Тхе Натуре оф тхе Генерал Легал
Облигатион Импосед он Статес Партиес то тхе Цовенант, адоптед он 29
Марцх 2004 (2187тх меетинг), ЦЦПР/Ц/21/Рев.1/Адд.13.
Генерално соопштение бр. 6 на Комитетот за правата на детето, ЦРЦ/
ГЦ/2005/6,
1 Септембер 2005, пара. 27.
Упатства од УНХЦР за меѓународна заштита на примената на членот 1А
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( 2 ) на Конвенцијата од 1951г. и / или Протоколот од 1967 г. во врска
со статусот за бегалци на жртвите на трговија со луѓе или лица кои се во
опасност да станат жртви на трговија, ХЦР / ГИП / 06 / 07, 7 април 2006.
Упатства од УНХЦР за меѓународна заштита на примената на членот 1А
( 2 ) на Конвенцијата од 1951 г. и / или Протоколот од 1967 г. во врска
со статусот за бегалци на жртвите на трговија со луѓе или Лица кои се во
опасност да станат жртви на трговија, пара. 28 и (ресетлмент хендбук) на
УНХЦР, издание ноември 2004, поглавје 4. 1.
Либасси анд Малуццио (1986) ас ситед ин ДуБоис Б. анд Милеѕ, К.К. (1996).
Социал Њорк: Ан Емпоњеринг Профессион. Аллѕн анд Бацон: Неедхам
Хеигхтс, Массацхусеттс, п. 215.
Волпицелли (2004). Ундерстандинг анд Цоунтерацтинг Траффицкинг ин
Персонс: Тхе Ацтс оф тхе Семинар фор Њомен Религиоус. Интернатионал
Организатион фор Мигратион: Роме, Италѕ.
Ибид.
ДуБоис Б. анд Милеѕ, К.К. (1996). Социал Њорк: Ан Емпоњеринг
Профессион. Аллѕн анд Бацон: Неедхам Хеигхтс, Массацхусеттс.
Ибид.
Ибид.
Други текстови кои се однесуваат на малолетници без придружба Статемент
оф Гоод Працтице ,2000 г. издадено од Сепаратед Цхилдрен ин Еуропе
Программе; Европска Унија, Резолуција на советот од 26 јуни 1997 за
малолетници без придружба кои се државјани на трети земји и Гуиделинес
фор тхе Протецтион оф тхе Ригхтс оф Цхилдрен Вицтимс оф Траффицкинг ин
Соутхеастерн Еуропе УНИЦЕФ , мај 2003.
УНИЦЕФ ( 2006 ) Гуиделинес фор тхе Протецтион оф Цхилд Вицтимс оф
Траффицкинг, УНИЦЕФ: НЅ, пп. 30-31.
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Прилог 1 Извештај од мониторинг

Име на организацијата:
Дел 1 : Лични податоци за жртвата
Име:
Презиме:
Дата на раѓање:
Брачен статус:
Деца:
Адреса:
Телефонски број:
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Дел 2: Реинтеграција
1. Колку долго се одржувал контакт со жртвата ?
2. Дата на последната средба:
3. Помошта која се давала за одредениот период:
• Консултации
• Курсеви
• Психолошка подршка
• Помош за здравствена нега
• Посредување со семејството
• Правна помош
• Образование
• Сместување
• Транспорт
• Друго:
4. Вработување:
• Има работа (позиција, можности)
• Невработен
• Ученик
• Друго:
5. Дали прима плата за својата работа ?
• Редовно
• Делумно
6. На какви проблеми наиде по враќањето дома?
7. Дали трговецот ја вознемирува или и се заканува?
• Да
• Не
8. Ако одговорот е ,, да,, тогаш на кој начин? На кого му се обратила за заштита?
9. Дали е контактирана од судските извршни органи?
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• Да
• Не
10. Дали изразува желба да соработува со судските извршни органи?
• Да
• Не
11. Какви планови има за во иднина ?
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Целта на ова поглавје е да обезбеди сеопфатен водич
за основање и менаџирање на прифатилишта за жртви
на трговија со луѓе. Зборот прифатилиште опфаќа
широка група на капацитети за сместување и помош
на жртви на трговија со луѓе, како што се медицински
рехабилитациони центри, трнанзитни прифатилишта,
попатни куќи и слично.
Од што се состои прифатилиштето?
Прифатилиштата можат да имаат различни форми кои зависат од многу
фактори како што се: финансирањето, безбедноста, услугите кои се
пружаат, капацитетите, побарувачката на прифатилишта итн. Според тоа,
прифатилиштата може да вдомуваат само неколку или пак многу лица,
може да се наоѓаат на привремени локации, и истите може да се сместени
во различни објекти:
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Куќи
Станови
Хотели
Соби во посебни институции (како што се болници и сл)
Цркви
Прифатилиштата можат да бидат специјализирани само за работа со жртви
на трговија со луѓе или пак може да вдомуваат и други лица на кои им е
потребна слична помош, како што се жртви и на други видови на криминал
(на пример, семејно насилство)
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Водичот е наменет за организациите кои работат
со прифатилишта за жртви на трговија со луѓе во
матичните земји, земјите на транзит или земјите кои се
крајна дестинација на жртвите и истиот содржи основни
принципи и конкретни предлози за менаџирање на
прифатилиштето.
4.1 Основање на прифатилиштето
Сите прифатилишта треба да се стремат кон обезбедување на
следново:
n Адекватна, безбедна и сигурна привремена животна средина за жртвите
на трговија со луѓе
Адекватна, безбедна и сигурна работна средина за персоналот на
прифатилиштето
Фасилитирање на процесот на стабилизирање на жртвата за да се избегне
нанесување на дополнителни неправди на жртвата и овозможување на
максимален опоравок
Добро обучен персонал кој ќе обезбедува севкупна грижа за жртвите
Квалитетна заштита и помош на жртвите заснована на планови за
индивидуализирана нега
Ефективно и ефикасно функционирање во рамките на регионалниот
систем (земјите во соседството) на заштита и помош на жртви на трговија
со луѓе
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Организацијата која го менеџира прифатилиштето треба да се погрижи
прифатилиштето да работи според локалните закони и регулативи.
Често тоа значи дека истото треба да се регистрира и/или лиценцира од
страна на државните служби за социјална работа или пак, треба да се
потпише Меморандум на разбирање со владата кој ќе се однесува на
менаџирањето и водењето на прифатилиштето. Во било кој од случаите
обврските за основање и/или водење на прифатилиште треба да бидат
изнесени по писмен пат или во Меморандум на разбирање или во
докумантите за регистрација односно лиценцирање. При подготовката
на писмена документација за основање на прифатилиште треба да се
земе во предвид текстот што следува:
Фундаментални принципи
Откако ќе се воспостават потребните партнерства неопходно е јасно
да се дефинираат фундаменталните принципи и практичните детали
на соработка. Во продолжение се дадени предлози на фундаментални
принципи:
Да се придонесе во давањето на заштитата и помош на жртвите на
трговија со луѓе преку ефективна соработка помеѓу партнерите
Безбедноста и заштитата на жртвите на трговија со луѓе мора постојано
да биде највисока цел на сите засегнати страни
Целокупната помош која се пружа треба да ги рефлектира
меѓународните стандарди и препораки пропишани со Протоколот
на ОН од Палермо за трговијата со луѓе како и Спогодбата на ОН за
правата на децата
Учеството во програмите за заштита мора да биде доброволно, по
сопствена волја на жртвата
Жртвите на трговија со луѓе не треба да се држат во имиграциони
притвори или поправни домови
Освен во случаите кога е загрозена безбедноста на друго лице, не
смее да се бара од организациите да откриваат информации без
согласност од жртвата.
Овие пет фундаментални принципи треба да бидат дел од било каков
договор за соработка со министрества, владини органи, невладини
организации, без разлика на кое поле ќе се оствари таквата соработка.
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Цел на прифатилиштето
Овој параграф треба да ја наведе намерата за основање/менаџирање
на прифатилиште за жртви на трговија со луѓе.
Истиот параграф треба и да појасни дали прифатилиштето е наменето
само за кратка или за подолга употреба.

Потенцијални корисници
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Иако целта е да се обезбеди прифатилиште за жртви на трговија со луѓе,
препорачливо е потесно да се појаснат сите или некои од категориите
на жртви кои се потенцијални корисници на даденото прифатилиште.
Овој параграф може да ги содржи и формалните како и неформалните
механизми на упатување на потенцијалните корисници за прием во
прифатилиштето. Тоа може да биде од голема корист за да се избегнат
проблеми или забуни при приемот на жртвите.
Следната листа дава примери на категории жртви кои би можеле да
бидат потенцијални корисници:
Луѓе кои станале жртви на одреден вид на трговија со луѓе (сексуална
експлоатација, принудна работа, деца работници, деца војници и сл.)
Жртви - жени
Жртви - мажи
Воздрасни жртви
Воздрасни жртви со деца
Жртви - деца
Жртви од земјата
Жртви од странство
Жртви од странство кои сакаат да се вратат во матичната земја
Жртви од странство кои бараат дозвола за привремен престој
Сместување на малолетници
Децата треба да се сместуваат во безбедни прифатилишта веднаш откако
ќе бидат идентификувани како жртви
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На децата треба да им се обезбеди сместување соодветно на нивната
возраст и ниво на зрелост
Децата треба да се сместуваат заедно со други деца на нивна возраст и
од истиот пол
Членови на исто семејство треба да бидат сместувани заедно (доколку
тоа е безбедно и во најдобар интерес на детето)
Децата жртви никогаш не треба да се ставаат во притвор
Организациите кои работат со прифатилишта за малолетници мора
да се пријават и да добијат непоходно овластување за вдомување на
малолетници, во согласност со локалните закони.
За подетални информации за пружање услуги на деца жртви на трговија со
луѓе видете во Поглавје 5, дел 5.6.

Спектар на услуги
Овој параграф треба да претставува кратка листа на неопходните услуги
кои прифатилиштето треба да ги нуди. Следнава помош која се однесува
на заштита и рехабилитација на жртвите, обично е дел од тие услуги:
Безбедно и сигурно привремено сместување
Оброци
Медицинска помош
Психолошка помош и советување
Правно советување
Основни материјални потреби
Во зависност од тоа дали прифатилиштето се наоѓа во земја на транзит,
матичната земја или земјата - крајна дестинација, овој параграф би
можел да се однесува и на следново:

Помош при доброволно враќање дома
Помош при реинтеграција
–
–
–
–

враќање во училиште
доквалификација
наоѓање на работно место
семејно посредување
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Трошоци
Доколку договорот вклучува организација која ќе го финансира
прифатилиштето, овој параграф ќе треба да го содржи буџетот, и
распоредот на исплати на партнерите, на пример:
Финансии за изградба на прифатилиштето
Финансии за реконструкција и обновување на прифатилиштето
Финансии за одржување на прифатилиштето
Финансии за мебел и опрема
Финансии за транспорт на персоналот и жртвите
Финансии за сместување, оброци, медицинска помош, психолошка
помош на жртвите
Финансии за неоходни и инцидентни набавки
Субвенции за владата за наем и други услуги
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Пронаоѓање на простории за прифатилиштето
Овој параграф треба да наведе кој ја има обврската да обезбеди
простории за прифатилиштето.
Доколку постои законска обврска прифатилиштето да се регистрира,
истиов параграф треба да појасни кој ќе биде одговорен за
регистрацијата.

Вработување на персонал во прифатилиштето
Овој параграф треба да специфицира кој ја сноси обврската за
вработување на персонал за прифатилиштето, како и за исплата на
плати и други трошоци. Во некои случаи договорните страни ги делат
овие трошоци. Може, но не е неопходно да се наведе и бројот на
вработените како и описот на нивните работни места. Обврските за
обука, супервизија и дисциплински мерки како и техничка поддршка
треба исто така да бидат опфатени во овој текст.
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Безбедност на прифатилиштето
Овој параграф ја истакнува индивидуалната или заедничка одговорност
за безбедноста на просториите на прифатилиштето, што пак значи
безбедност на влегување во прифатилиштето, живеење во истото и
излегување како за жртвите така и за персоналот. (Види и во Поглавје
1, делови 1.3 и 1.4)
Договори за услуги со други организации или институции
Овој параграф треба да ги опфати сите договори (или планови за
договори) склучени со владини органи или невладини организации кои
ќе нудат било каква помош на жртвите сместени во прифатилиштето.
Овде можат да се вметнат и критериумите за склучување на вакви
договори за услуги.
Осигурување на прифатилиштето
Овој параграф ја наведува организацијата одговорна за осигурување
на прифатилиштето и за кој тип на осигурување точно се работи.

4.2 Простории и изглед на прифатилиштето
Здравјето и безбедноста на жителите и персоналот на било кое
прифатилиште се од најголемо значење. Прифатилиштата треба да бидат
чиста, безбедна и удобна средина за живот, сместена во безбедна и
внимателно испланирана околина. Целокупните капацитети и мебелот
во прифатилиштето треба да бидат во исправна состојба и во согласност
со здравствените и градежните прописи.

4.2.1 ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО
Прецизните карактеристики на прифатилиштето ќе зависат од просториите
кои ќе се изнајмат или изградат, од финансирањето и поддршката која
прифатилиштето ја добива. Сепак, повеќето прифатилишта нудат 24часовни услуги кои вклучуваат:
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Кујна и трпезарија
Просториите за подготовка на храна и за послужување на истата треба да
одговараат на прописите за безбедна подготовка и чување на храната.
Кујната треба да е опремена со апаратура за готвење, како и прибор за
послужување и јадење.

Простории за групни активности
Треба да има доволно простор за да можат групи од жителите да се
собираат и да спроведуваат различни групни активности.

Купатила
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Тоалетите и купатилата треба да бидат во добра состојба, чисти и доволно
на број. Жителите треба да се грижат за одржување на хигиената на
купатилата и тоалетите.

Простории за спиење
Жителите на прифатилиштето треба да имаат соодветни капацитети за
спиење, секој свој кревет кој ќе биде здрав, чиста постелнина како и
место за чување на облеката и личните работи. Имајќи на ум дека многу
од жртвите претходно немале никаква удобност и спиеле или на под или
на ист кревет со други жртви, многу е важно да не добијат реплика на
таквата слика во прифатилиштето. Во итни случаи, кога сместувачките
капацитети се полни, персоналот смее да одлучи да смести нови жртви
кои би спиеле на полски кревети или други соодветни импровизирани
кревети. Но ваквите импровизации треба да траат мошне кратко, додека
не се направат потребните алтерации за соодветно сместување.

Засебна соба за советување
Во прифатилиштето треба да има барем една соба која секогаш ќе биде
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на располагање за индивидуални дискусии и советување на корисниците
во прифатилиштето. Разговорите со жртвите како и нивното советување
се чувствителни и доверливи теми и не треба да бидат наслушувани
од страна на другите корисници или персоналот. Затоа, препорачливо
е ваквата просторија да биде пооддалечена од другите простории во
прифатилиштето.

Канцеларија за персоналот
Треба да има и една просторија која ќе служи како канцеларија за
персоналот. Истата соба може да биде и соба за одмор или преноќување
на персоналот во прифатилиштето.

Просторија за медицински прегледи
Во зависност од големината на зградата и од тоа дали медицинските
прегледи ќе бидат изведувани внатре или надвор од прифатилиштето,
истото може да има и просторија за медицински прегледи. Кога
медицинското лице или лекарот не е во просторијата, истата треба
да биде постојано заклучена. Особено е важно и лековите да бидат
заклучени во посебни орманчиња во ова просторија.
Секое прифатилиште треба да поседува прибор за прва помош без
разлика дали во истото постои просторија за прегледи или не.

Капацитети за перење
Капацитетите за перење треба да им бидат бесплатни за користење на
сите жители на прифатилиштето.

Простор за рекреација
Пожелно е во прифатилиштето да има простор за рекреација или внатре
или надвор, но важно е истиот да биде безбеден.
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Простор за складирање
Препорачливо е во прифатилиштето да има посебен простор за
складирање, каде би се чувале залихите на храна и пијалаци, сретствата
за одржување на хигиената на прифатилиштето, сретствата за лична
хигиена, облека и други работи за кои е потребен поголем простор.
Следниве работи можат да бидат потребни, па би требало да се купат
и чуваат во просторијата за складирање, запишани во уреден попис, и
достапни на барање на корисниците:
Сретства за одржување на хигиената во прифатилиштето
Сретства за лична хигиена на жителите
Сезонска облека и обувки за жителите
Патни торби
Други материјални работи
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4.2.2 МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО
Треба да се утврди максималниот капацитет на прифатилиштето (вкупниот
број на жители кои можат безбедно да се сместат) земајќи во предвид
и можност за прием на дополнителни итни случаи. Во согласност со
локалните здравствени и безбедносни регулативи, како и во зависност
од капацитетот на персоналот, ресурсите, бројот на места за спиење,
треба да се утврди максималниот капацитет. Треба да се изготви и
план за итни случаи во случај прифатилиштето да го има пополнето
максималниот капацитет, кој всушност ќе ги наведе алтернативите за
безбедно сместување на жртви кои не можат веднаш да бидат примени
во прифатилиштето заради недостаток од празни места.
4.2.3 ОДРЖУВАЊЕ
Секое прифатилиште треба да има склучено договор за одржување и
поправки во прифатилиштето. Заради чувствителната и доверлива
природа на работата, персоналот на прифатилиштето треба да знае кого
да контактира кога е потребно одржување или пак некаква поправка.
Прифатилиштето треба однапред да има склучено договор за услуги на
одржување со некој обезбедувач на такви услуги кој е доверлив и би
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ги почитувал првилата на прифатилиштето. Договорот би требало да
содржи одредби за одржување и поправка на :
Физичката структура на зградата
Поправки (вклучувајќи електричарски и водоводџиски)
Мебел
Опрема
Возила (за оние прифатилишта што поседуваат)
4.2.4 САНИТАРНИ УСЛОВИ И УСЛУГИ
Секое прифатилиште треба да ги одржува стандардите на чистота и
хигиена според локалните здравстени регулативи. Корисниците на
прифатилиштето треба да соработуваат и придонесуваат во одржувањето
на хигиената во своите соби. Тие исто така, како и членовите на
персоналот треба да добиваат дневни задоженија за одржување на
прифатилиштето. Во зависност од големината на прифатилиштето и
бројот на корисници и персонал, може да има потреба и од ангажирање
на чистачи.
Следат примери на дневни задолженија:
Кујна и трпезарија
Да се чистат темелно барем два пати дневно
Писмени инструкции за три хранливи оброци или состојките на
хранлива исхрана, а за деца плус две ужинки на ден
Правила за во кујна и временски распоред на оброците
Алтернативна исхрана за корисници со посебен режим на исхрана
Купатила и тоалети
Да се чистат темелно барем еднаш на ден
Распоред за употреба на купатилата, ако има потреба
Соби за спиење
Да се чистат секој ден
Да се одржуваат чисти и уредни од страна на жителите
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Постелнината и ќебињата редовно да се перат
Писмени процедури кои се однесуваат на безбедноста на личните
предмети на жителите
Канцеларии и простории за состанување
Да се чистат еднаш дневно
Целокупниот простор
Редовно да се мете и брише прашина
Не смее да се пуши
4.2.5 РАБОТНИ СААТИ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО И ПОЛИТИКА ЗА ПРИЕМ
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Секое прифатилиште треба да одреди јасна политика на работни
саати како и за прием на нови членови. Оваа политика треба да им
биде добро позната на сите организации кои упатуваат жртви како и
на други партнерски организации. Примањето на нови корисници во
прифатилиштето во вообичаените работни саати му овоможува на
персоналот да му обезбеди најдобри можни услуги на новиот жител,
и во исто време да не им ги поремети активностите на останатите
корисници. Секое прифатилиште треба да одреди минимум на време
потребно за да се подготви за прием на нов жител, земајќи го во предвид
времето потребно да се отвори досие за новата жртва, да се спроведе
иницијална проценка на безбедноста, да се утврди кој ќе го спроведе
првиот состанок со жртвта и доколку е потребно да се договорат други
обезбедувачи на услуги.
Сепак, може да има притисоци за прием на жртви надвор од
вообичаените работни саати на прифатилиштето. Во случаи на примање
на нови жртви во ноќните часови треба да се направи проценка на
влијанието врз другите жители. Треба да се вложат сите напори за да
новиот жител се чувствува удобно но при тоа да не се узурпира мирот на
другите жители.
4.2.6 БЕЗБЕДНОСТ
За да успешно се менаџираат ризиците идентификувани во процесот
на проценката на општите ризици (види во поглавје 1, параграф 1.1),
треба да се развијат и целосно да се спроведат соодветни стандарди
и процедури за зачувување на безбедноста на жртвите и персоналот и

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

за намалување на постоечките ризици. Тие треба да се однесуваат на
следниво:
Просториите на прифатилиштето
Сместување надвор од прифатилиштето
Персоналот
Посети во прифатилиштето
Жителите
Доверливост, административни ризици и ризици за документите
Безбедносни стандарди и процедури - просториите на прифатилиштето
Препораките дадени подолу се покажале како најдобар модел според
искуството на IOM. Секако, факторите како што се имањето на соодветен простор, доброто финансирање и поддршката од власта ќе овозможат донесување на оптимални решениа во секоја од погоре наведените
области.
Онаму каде е финансиски изводливо треба да се побараат услугите
на експерт за безбедност за да изврши проверка и проценка на
сигурноста на предложената зграда. Или тоа може да го стори
полициски експерт како дел од договорот за соработка. Но, ако
финасиите дозволуваат би требало да се најми експерт однадвор.
Секое прифатилиште треба да има сеопфатен план за евентуална
евакуација. Дури и да се преземени сите мерки против упад во
прифатилиштето, мора да се направи и план за итна евакуција, па
добро би било да постои врата за итен излез како дел од алармниот
систем во прифатилиштето.
Постарите прифатилишта во некои земји можат да бидат подложни и
на пожари заради дотраената електрична инсталација, па треба да се
вложат напори овие ризици да се ублажат.
Обезбедување во прифатилиштата
Иако обезбедувањето на влезот и околу прифатилиштето би било
пожелно и препорачливо, тоа ќе треба да се разгледа заедно со други
два фактори:
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Очитото присуство на стражари го известува целото сосетство за
постоењето на прифатилиштето.
Присуството на униформирани стражари може да има негативно
психолошко влијание врз жителите.
Доколку е потребно обезбедување, возможно е 24 часовно присуство
на полиција, што може да биде побарано во договорот за соработка со
властите. Доколку тоа не е постигнато со договор, можна е и соработка
со локалната полиција, со која прифатилиштето би било поврзано со
алармен систем за итни случаи. Но дали ваквиот вид на обезбедување
ќе биде доволен зависи од локалните околности.
Исто така постои и можност за најмување на приватна агенција за
обезбедување. Во таков случај, освен што ќе биде и прашање на
финансии, ќе треба да се направи и целосна проценка и проверка на
доверливоста на агенцијата пред да се потпише било каков договор.
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Одлуката дали ќе се прифати присуство на обезбедување зависи
од предвиденото ниво на ризици како и од локалните услови.
Ние препорачуваме присувство на барем некаква форма на
обезбедување.

Безбедносни стандарди и процедури - Сместување надвор од
прифатилиштето
Има случаи кога жртвата на трговија со луѓе на која и се дава помош и
заштита не е сместена во прифатилиштето туку во приватно независно
сместување.
Во ваквите случаи потребни е да се направи проценка на уште поголем
број на можни ризици пред да се даде согласност за заштита. Меѓу
другото треба да се размисли и за следново:
Проценка на локацијата и колку истата одговара на жртвата; дали е
тоа локација со висока стапка на криминал; дали постои веројатност
жртвата да среќава поединци или групи кои би внеле дополнителен
ризик во случајот?
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Проценка на самата куќа или стан; можностите за влез и излез,
колективната и индивидуална безбедност на локацијата; погодноста
на локацијата доколку жртвата треба да патува на лекарски прегледи,
состаноци со психолог и слично?
Сретствата за комуникација: дали жртвата има пристап до фискен или
мрежа за мобилен телефон од каде ќе може да се јави во случај на
некаков инцидент?
Известување на локалната полиција; дали истата се смета за
почитувана и доверлива, па врз основа на тоа дали треба да бидат
информирани за присувството на жртвата на нивна територија и дали
жртвата се согласува со тој предлог?
Дали жртвата ќе живее заедно со некое друго лице, ако живее дали
тоа лице претставува ризик за безбедноста на жртвата?
Безбедносни стандарди и процедури - персонал
Вработување на персонал и договорни обврски
Помагањето и сместувањето на жртвите на трговија со луѓе во
прифатилиштето претставува значителен ризик за физичката безбедност
како на жртвите така и на персоналот. Овој ризик не смее никогаш да се
потцени, особено заради фактот што се повеќе жртви бараат помош и
одлучуваат да соработуваат со полицијата.
Заради тоа а и заради природата на работата, персоналот треба да
се вработува после ригорозни и темелни процедури на прием. Освен
ако лицето му е добро познато на организацијата, истото треба да
достави детална апликција во кои ќе ги изнесе своите лични податоци и
квалификациите, претходните вреботувања како и мотивите за работа
во прифатилиштето. Апликацијата треба да биде поддржана со соодветна
документација и да биде подложена на ригорозни разгледувања.
Кандидатите треба да бидат информирани за чувствителноста на
работата како и за постоечките ризици. Сите членови на персоналот кои
ќе работат во прифатилиштето треба да потпишат договори за работа
во кои ќе се обврзат на строга доверливост на сите информации и
материјали со кои ќе се среќаваат во текот на секојдневната работа,
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а особено што се однесува до доврливите лични податоци на жртвите и
за процесот на трговија со луѓе. Иста одговорност треба да превземат и
доброволците кои работат во прифатилиштето.

Предлог процедури за безбедност на персоналот
Организацијата што пружа помош на жртви на трговија со луѓе има обврска да се грижи за безбедноста на персоналот што работи во прифатилиштето, но самите членови на персоналот се должни да се држат до
пропишаните процедури за да не ја загрозат сопствената безбедност. Со
цел да се подобри безбедноста, IOM препорачува да се следат слениве
процедури:
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Да се држат редовни брифинзи за персоналот за општата ситуација со
трговијата со луѓе за да персоналот биде во тек со најновите проценки
на ризикот.
Сите информации треба да се третираат врз принципот треба да знае,
односно се открива само она што е неопходно за извршување на
работата.
Под никакви оклокности не смеат да се откриваат било какви податоци
по телефон на лица чиј идентитет и кредибилитет му се непознати на
персоналот на организацијата.
Не смеат да се откриваат лични детали, телефонски броеви или адреси
на членовите на персоналот на прифатилиштето на никого кој не е дел
од редовниот персонал.
Не смеат да се откриваат детали за персоналот, освен имињата пред
жителите на прифатилиштето.
Членовите на персоналот треба секогаш да се внимателни што се
случува околу нив.
Перосоналот треба секогаш да се грижи за безбедноста и добробитот
на жртвите на трговија со луѓе сместени во прифатилиштето.
Обука за основи на безбедност
Дали обуката за основи на безбедност ќе биде пожелна или достапна ќе
зависи од локалните околности. Оваа обука не е дизајнирана како курс
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за комплетна лична безбедност, па понекогаш наместо да го охрабри, го
вознемирува персоналот. Онаму каде што оваа обука е достапна, добро
е персоналот да ја помине затоа што се изучуваат основни вештини на
самоодбрана, свесност за безбедноста и проценка на ризик, свесност
за непосредното окружување, основни техники на набљудување и
следење како и основни мерки на лична безбедност како што се аларми
и спрејови.
Она што исто така е важно е и дополнителна обука по прва помош за
менаџерите на прифатилиштата и за немедицинскиот персонал. Можно
е да се организаира и обука по тактичко комуницирање, препознавање
на ризик според нечие однесување, техники на деескалација потребни
за смирување на непокорни корисници или несакани посетители.

Безбедносни стандарди и процедури - посети на прифатилиштето
Прифатилиштата често пробудуваат голем интерес кај професионалците
кои работат во ова поле, кај претставници на донаторите, академици,
новинари. Сите овие може да побараат да го посетат прифатилиштето.
Иако тоа претставува ризик за безбедноста на корисниците и персоналот, да се одбие пак може да биде контрапродуктивно по работата на
организацијата. Затоа IOM предлага да се постават строги правила за
посети на прифатилиштата, кои ќе имаат за цел:
Да се заштити локацијата на прифатилиштето
Да се заштити прифатилиштето од инфлитрација на трговци со луѓе
Да се почитува приватноста на корисниците на прифатилиштето, на
кои истото им служи како привремен дом
Да се заштити идентитетот на корисниците и персоналот
Да се осигура добробитот и најдобрите интерси на персоналот
IOM предлага оранизациите да ги имаат во предвид следниве препораки
кога ќе ги составуваат правилата за посети на прифатилиштата:
Бројот на посети и посетители треба да се сведе на минимум. IOM
предлага секоја организација да си постави макслимален број на
посетители кои можат истовремено да го посетат псифатилиштето

135

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

136

Посетителите треба да се примаат само по претходно договорена
најава за да предизвикаат што е можно помалку вознемиреност на
корисниците
Секое барање за посета треба да биде разгледано и испитано од
страна на организацијата.
Пред да се дозволи посета на прифатилиштето, организацијата треба
да побара од психологот на прифатилиштето да изврши психолошка
проценка за да се утврди да не дојде до некакви негативни последици
за жртвите сместени во истото
Посетата смее да се случи ако проценката утврди дека не се очекуваат
негативни последици по жителите
На посетителите не смее да им се даде адресата на прифатилиштето
или пак сами директно да дојдат во истото, туку треба да бидат
доведени од член на персоналот на организацијата
Во текот на целата посета посетителите треба да бидат придружувани
од член на персоналот на прифатилиштето
Ниту еден посетител не смее да се запознае или зборува со жителите
без нивна претходна согласност и одобрување дадено од страна на
психологот. Доколку истото е одобрено, или психологот или друг член
на персоналот треба да бидат присутни на средбата
Посетителите не смеат да носат фотоапарати или други апарати
за снимање на прифатилиштето, ако истите носат такви апарати,
членовите на персоналот треба да ги одземат и да ги чуваат во текот
на посетата на прифатилиштто.
Менаџерот на прифатилиштето треба да води јасна евиденција за
сите посети однадвор
Треба да се воспостави јасна политика на пристап од страна на
медиумите - види подолу

Пристап на медиумите
Организациите треба да бидат особено внимателни во поглед на
претставниците на медиумите. Некои прифатилишта одбиваат да им
овозможат пристап на медиумите под никакви околност, други пак
дозволуваат под одредени оклоности доколку новинарите им се познати
и знаат дека може да им се верува. Ако им биде дозволен пристап,
сите од горенаведени процедури треба да важат, вклучувајќи ја и онаа
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за забрането внесување на камери и диктафони за изведување на
интервјуа.

Безбедносни стандарди и процедури - корисници на
прифатилиштето
Обврски на прифатилиштето
Следниве процедури се препорачуваат за да се овозможи
максимална безбедност на жителите на прифатилиштето:
Жителите се советуваат да внимаваат на своето непосредно
окружување во секое време
Секој жител треба да биде придружуван од еден член на персоналот
кога излегува на состаноци надвор од прифатилиштето (на лекар,
адвокат, полиција)
Доколку состанокот е во полиција или некој друг извршен орган, тогаш
жртвата треба да биде придружувана од адвокат
Обврски на корисниците
Присувството на жртви на треговија со луѓе во прифатилиштето ќе носи
одреден степен на ризик. Во случаите кога жртвата треба да се врати
дома, таа најверојатно ќе сака да ги контактира членовите на своето
семејство или пријателите, што пак создава ризик за безбедноста на
прифатилиштето. Освен тоа, бидејќи жртвите не се обврзани постојано
да бидат во просториите на прифатилиштето, постои ризик истите и
покрај советите на перосналот, да излезат на местата каде некогаш
оделе и се сретнат со поранешните познаници, па дури и понекогаш
сеуште имаат емоционални обврски кон трговецот или регрутерот па
сакаат да воспостават повторен контакт и да ја возобноват врската.
Земајќи ги во предвид овие ризици, жителите мораат да бидат свесни
и да се убедат дека не само што се доведуваат себе си во ризик туку и
сите други жители а и членовите на персоналот исто така.
За таа цел и за да се олесни функционирањето на прифатилиштето,
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жителите мораат да се придржуваат до одредени безбедносни правила
и куќен ред. Препорачливо е дел од правилата да биде и забраната за
посед и користење на дроги, алкохол, оружје и мобини телефони како
и примање на неовластени посетители. Пред и формално да се примат
во прифатилиштето, потенцијалните жители треба да ги прочитаат и
потпишат согласност дека ќе ги почитуваат ваквите правила.
Безбедносни стандарди и процедури - доверливост,
административна безбедност и безбедност на документите
Сите доверливи податоци како лични така и за процесот на трговија
со луѓе, било да се во електронска или писмена форма треба да се
третираат со внимание и потоа да се уништат. Поледни во поглавје 1,
параграф 2, за препорачани инструкции.
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Треба да се има во предвид дека прифатилиштата се обично прометни
места бидејќи жителите и персоналот се во постојана интеракција во
текот на извршувањето на своите секојдневни активности и обврски.
Ваквата интеракција и вообичаеноста која се создава можат да ги
поткопаат основните безбедносни процедури кои се однесуваат на
одржувањето и безбедноста на доверливите досиеа како и другите
безбедносни аспекти.

Како фундаментален услов за безбедноста на прифатилиштето, сите
доверливи податоци треба да се чуваат на сигурно и безбедно место
Директна одговорност на менаџерот на прифатилиштето е да ја осигура
безбедноста на доверливите податоци
Директна одговорност на менаџерот на прифатилиштето е да бара и
обезбеди почитување на безбедносните процедури од страна на сите
присутни во прифатилиштето

Главна цел на овие мерки на безбедност е:
Никој не смее неовластено (нити случајно нити намерно) да дојде
до доверливите лични податоци за жртвите, вработените или самиот
процес на трговија со луѓе
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Сите документи и досиеа кои се однесуваат на жителите на
прифатилиштето се чуваат апсолутно минимално време само
за да овозможат менаџирање и ревизија на програмата на
прифатилиштето
Строго придржување на принципот треба да знае за да не дојде до
пренесување на информацијата до трети лица

4.3 Менаџирање и екипирање на прифатилиштето
4.3.1 СОСТАВ НА ПЕРСОНАЛОТ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО
Бројот, работните места и квалификациите на персоналот кој работи во
прифатилиштето можат да се разликуваат во зависност од севкупните
потреби и ресурси на секое поедино прифатилиште и мисија. Со цел да
се одреди составот на персонал кој најмногу би одговарал, треба да се
земе во предвид следново:
Спектарот на услуги кои ги нуди прифатилиштето
Дали повеќето услуги се пружаат во прифатилиштето или пак за некои
жртвите се упатуваат до партнерски организации
Просечен број на жители кои би биле смесетни
Просечен временски период на престој во прифатлиштето
Секое прифатилиште треба да има минимум од еден или повеќе
вработени кои би се грижеле за следниве подрачја на работа во
прифатилиштето:
Менаџирање на прифатилиштето
Советување и/или пружање психолошка помош
Супервизија и основна нега за жителите
Финансика контрола и набавки
4.3.2 МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО
Секое прифатилиште треба да има еден вработен кој ќе има севкупна
одговорност за менаџирање на прифатилиштето. Менаџерот на
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прифатилиштето се грижи за секојдневното функционирање на истото,
вклучувајќи супервизија на персоналот и на услугите кои им се даваат
на жителите. Менаџерот на прифатилиштето се стреми кон почитување
на принципите и целите на прифатилиштето и истиот се грижи за
безбедноста, здравјето и добробитот на жителите и персоналот.
Следува предлог листа на работни задолженија на менаџерот на
прифатилиштето:
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Го надгледува секојдневното функционирање на прифатилиштето.
Осмислува, имплементира, координира и евалуира планови
дизајнирани за да ги задоволат барањата на жителите на
прифатилиштето.
Ја воспоставува и ја надгледува ефективната административна
инфраструктура, го води и насочува перосналот, жителите и го
координира пружањето на услугите во прифатилиштето.
Бара од персоналот да се придржува на принципите, целите и
политиките на прифатилиштето кои се однесуваат на грижата за
жителите, задолжен е за планирање на одредени интервенции, за
упатување за услуги кон други организации како и за општата помош
која им се пружа на жителите, вклучувајќи и помагање при решавање
на лични проблеми. Овде се вклучени и медицинска, советодавна и
правна помош, по потреба и други услуги, како што се обезбедување
на оброците, и слични материјални потреби и активности.
Одлучува за приемот и заминувањето на жителите.
Се грижи за сигурносните аларми, разни тестирања и процедури во
врска со истите.
Се грижи за доверливоста и комплетноста на досиеа.
Учествува во одредување на потребите за ангажирање нов персонал,
вработување, ориентирање, обука и поддршка на персоналот во
организацијата која пружа помош на жртвите на трговија со луѓе.
Ја надгледува и евалуира работата на персоналот. Ги води неделните
состаноци на персоналот, ги разгледува жалбите и донесува одлуки
по истите и применува дисциплински мерки каде и како што е
потребно.
Го координира распоредот на персоналот за да има подеднаква
покриеност - се грижи за одморите, боледувањата и друг вид на
отсуства на членовите на персоналот.

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Ја надгледува изведбата на персоналот.
Води евиденција на посетителите.
Поденсува месечни извештаи.
Се грижи трошоците да не го надминат постоечкиот буџет и изготвува
предлог-буџети.
Го надгледува одржувањето на прифатилиштето со цел истото да биде
чисто, како и функционирањето на опремата во прифатилиштето.
Одржува врски со други агенции за борба против трговијата со луѓе.
Извршува и други задачи, онака како што налагаат потребите.

4.3.3 СОВЕТУВАЊЕ И/ИЛИ ПСИХОЛОШКА ПОМОШ
Секое прифатилиште треба да има еден или повеќе членови на
персоналот задолжени за советување и пружање психолошка помош.
Ваквата помош обично ја пружаат социјални работници или психолози,
под директна супервизија на менаџерот на прифатилиштето.
Социјален работник /советник
Социјалниот работник/советникот ги советува жителите на
прифатилиштето, го организира и надгледува пружањето на грижа
според индивидуалните планови за секој засебен случај.
Следува предлог листа на работните задачи на социјалниот работник /
советникот:
Ја остварува првата средба со жртвата и истиот е задолжен за
ориентација на жителите на прифатилиштето.
Се грижи жителите да ги разберат и прифатат услугите кои им се нудат
во прифатилиштето
Ги идентификува итните и секундарните потреби на жителите
Упатува жртви кај други понудувачи на услуги
Ги придружува жителите при состаноци со други обезбедувачи на
услуги, кога тоа е неопходно или на барање на жителот
Ги следи случаите на сите жители и нивниот напредок при престојот во
прифатилиштето
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Ги организира и спроведува процедурите за заминување на жителите
од прифатилиштето
Доколку прифатилиштето е лоцирано во земја на транзит или крајна
дестинација, одржува контакт со организациите во земјата на потекло
на жителот и праќа извештаи за напредокот на случајот
Воспоставува и одржува контакти, разменува информации и идеи со
други сродни организации
Присувствува на неделните состаноци на персоналот како и на
конференциите организирани по повод секој поедин случај

Психолог
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Психологот е одговорен за интервјуирање на жителите со цел да ја
идентификува нивната ментална состојба и способност да функционираат
во дадените околности и прилики. Психологот обезбедува и индивидуална
и групна терапија, дизајнира и имплеметира програми за промена на
однесувањето и соработува со останатите членови на персоналот за да
се обезбеди најдобра можна грижа за корисниците.
Следува предлог листа на неговите работни задачи:
Врши проценка на корисниците и спроведува дијагностички
тестирања
Ги советува корисниците како да се справат со своите кризи и
проблеми
Обезбедува поддршка и грижа за корисниците
Идентификува случаи на психички пореметувања и препорачува
психијатриски третман
Доколку е доведен во прашање менталниот капацитет на некој
корисник, спроведува проценка на истиот и го информира менаџерот
и организацијата
Учествува во изготвувањето на плановите за индивидуализирана нега
на секој корисник
Учествува во планирањето на отпустот на корисници од
прифатилиштето
Придонесува во сите активности и програми во прифатилиштето

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Присувствува на конференциите организаирани по повод секој
поедин случај.
По потреба присувствува на неделните состаноци на персоналот
4.3.4 СУПЕРВИЗИЈА И ОПШТА НЕГА НА ЖИТЕЛИТЕ
Персоналот на прифатилиштето треба да вклучува и послужители кои
ќе ги надгледуваат жителите и ќе им пружаат основна 24 часовна нега.
Истите ќе ги вршат своите работни задачи под супервизија на и со
поддршка од менаџерот.

Послужители
Секое прифатилиште треба да има два или повеќе послужители одговорни
за надгледување и пружање на основна нега на жителите. Послужителите
ги надгледуваат секојдневните активности во прифатилиштето, присутни
се во истиот и ноќе и се грижат жителите да се придржуваат кон
безбедносните правила и процедури.
Следува предлог листа на работните задачи на послужителот:
Ги надгледува жителите и се грижи истите да се придржуваат на
правилата и процедурите на прифатилиштето
Ги организира и фасилитира дневните активности според
дневниот распоред и како и според инструкциите на менаџерот на
прифатилиштето
Го бележи влезот и излезот на жителите од прифатилиштето
Го бележи влезот и излезот на посетителите претходно одобрени од
менаџерот
Ги бележи сите состаноци кои ги имаат жителите
Се грижи жителите да се придржуваат кон правилата и процедурите
на прифатилиштето
Се грижи за следењето на хигенските процедури од страна на жителите
и членовите на персоналот
Се грижи за фер третманот помеѓу жителите
Се справува со евентулни проблеми помеѓу жителите или пак

143

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

одговара на жалбите на жителите во врска со менаџментот на
прифатилиштето
Чисти, пере и средува по потреба
Го известува финансискиот службеник / службеникот за набавки за
оскудност на некои редовни залихи
Го известува менаџерот за потребно одржување или поправки
Го информира менаџерот за било какви проблеми, ризици или
необични инциденти
Фаќа белешки за активностите и дневните случувања во
прифатилиштето
Поднесува неделни писмени извештаи за водењето на својата
смена
Присувствува на неделните состаноци на персоналот

4.3.5 ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА И НАБАВКИ
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Персоналот на прифатилиштето треба да вклучува и еден член (или
финснсиски службеник или службеник за набавки) со главна одговорност
да ги надгледува финансиите и набавките.
Финснсиски службеник и службеник за набавки
Овој службеник е одговорен за водење на евиденција на сите трошоци
на прифатилиштето, купување на неопходните залихи во рамките на
буџетот, под директна супервизија и поддршка на менаџерот.
Следува листа на работни задачи кои тој би требало да ги извршува:
Води детална и прецизна евиденција на сите трошоци
Води сметка за ефикасно користење на ресурсите
Се грижи за навремено плаќање на сите сметики
Го одржува прифатилиштето секогаш полно са залихи на свежа и
конзервирана храна како за секојдневна употреба така и резерви,
соодветна облека за корисниците, обувки, хигиенски сретства, патни
торби и сите други неопходни работи

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Купува се што е потребно или ја делегира оваа обврска (но директно
ја надгледува) во договор со менаџерот
Поднесува неделни финансиски извештаи во кои му ги образложува
сите трошоци на менаџерот
Присувствува на состаноците на персоналот, доколку е потребно

4.3.6 ОСТАНАТИ ЧЛЕНОВИ НА ПЕРСОНАЛОТ
Во зависност на ресурсите, потребите и достапноста на услугите на
лице место, прифатилиштето може да вработува и лекари, наставници,
координатори на активности, преведувачи, и слично.

4.3.7 ДОБРОВОЛЦИ
Некои прифатилишта користат и доброволци кои помагаат кога бројот
на жителите се зголемува или се проширува спектарот на услуги кои
се нудат. Иако помошта од доброволците е добредојдена во било кое
прифатилиште, истите не се користат за извршување на задачи кои
обично ги врши редовниот персонал. Некои прифатлишта ги користат
доброволците за помош во следново:
Јазични вештини
Компјутерски вештини
Терапија со театар и танцување
Уметности и занаети
Колку истите можат да се искористат ќе зависи од нивото на безбедност,
ресурсите, капацитетите за нивно надгледување, потребите на жителите
и слично. Препорачливо е при било која активност изведувана од
доброволец, да има присутен и еден член на редовниот персонал. За да
се осигурате во веродостојоста на доброволците тие треба:
Да поминат низ строга влезна проверка на нивото минато
Да потпишат согласност со правилата на прифатилиштето
Да потпишат договор за доверливост
Да поминат низ воведна обука за борба против трговијата со луѓе
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Доброволците кои би работеле со деца треба да поминат низ специјална
обука и предавања за посебните потреби и правата на децата -жртви на
трговија со луѓе.

4.4 Менаџирање и обука на персоналот на
прифатилиштето
Менаџерот на прифатилиштето има примарна одговорност за развивање
и надгледување на сите аспекти на менаџирањето на персоналот:
Обука на персоналот
Код на однесување
Распоред на персоналот
Супервизија на персоналот
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4.4.1 ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА И РАЗВОЈ НА ПЕРСОНАЛОТ
Секој член на персоналот треба да помине низ предавања за општите
услови во прифатлиштето како и за борбата против трговијата со
луѓе во првата недела од вработувањето. Сето тоа треба да биде во
координација на менаџерот на прифатилиштето. Овие ориентациони
предавања треба да бидат надополнети со обука за самото работно
место, во зависност од претходното искуство на нововработениот.
Предлог теми за обуки:
Феноменот на трговија со луѓе
Законски права на жртвите на трговија со луѓе вклучувајќи го и
Протоколот од Палермо како и преглед на националните закони и
регулативи против трговија со луѓе
Базични интервенции наменети за лекување и за оздравување на
трауматизирани жртви
Дополнителни дејствија или интервенции со цел да се помогне во
процесот на рехабилитација на жртвите на трговија со луѓе
Посебни вештини за комуникација со трауматизирани жртви

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Мултидисциплинарни приоди и тимска работа при пружањето на
услугите
Принципи на менаџмент на кризни ситуации
Основни принципи на советување
Посебни принципи на советување, применувани со жртви на трговија
со луѓе
Информации за услугите кои се на располагање како и специјализирани
провајдери на услуги во близината
Обука за безбедност и сигурност
Обука за прва помош
Дополнителни и специјализирани обуки треба да бидат организаирани
од страна на менаџерот на прифатилиштето во согласност со потребите
на персоналот и промените кои настануваат на полето на трговијата со
луѓе.
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4.4.2 КОД НА ОДНЕСУВАЊЕ ВО ПРИФАТИЛИШТЕТО
Секое прифатилиште треба да усвои код на однесување за персоналот.
Истиот треба да биде во соглсност со политиката на организацијата која
пружа услуги на жртви на трговија со луѓе. Клучните принципи се дадени
погоре во овој прирачик. Меѓу другото овие принципи ќе го вклучат
и принципот на строго придржување на правилата на безбедност и
доверливост утврдени од страна на прифатилиштето (види во Код на
однесување на персоналот и пример на Договорот за доверливост
дадени во прилозите 1 и 2, на крајот на ова поглавје).

4.4.3 РАСПОРЕД НА ПЕРСОНАЛОТ
Менаџерот на прифатилиштето треба да подготви распоред на персоналот
со кој прифатилиштето ќе биде покриено 24 часа на ден, 7 дена неделно.
Во случај на отсуство или болест на редовните членови на персоналот,
назначените алтернативни работници треба да ги покриваат смените.
За да биде ефикасен, распоредот треба да се заснова на правилна
пропорција помеѓу персоналот и жителите. Пропорцијата ќе зависи од
капацитетот на прифатилиштето, бројот на жителите, како и видот на
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услугите кои се пружаат, како и потребите на жителите и способноста
на персоналот да обезбеди високи стандарди на нега. Оваа пропорција
треба од време на време да се контролира и по потреба ревидира.

4.4.4 СУПЕРВИЗИЈА
Неделни состаноци на персоналот
Неделните состаноци на персоналот помагаат во надзорот и
супервизијата на активностите на персоналот. Редовните состаноци се
можност да се продискутираат следниве теми:
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Координација на случаите
Глобалниот развој на секој засебен случај
Нови случаи, случаи пред заминување
Сретства за разрешување на проблематични случаи
Етички прашања
Врските со други организации
Конфликтни ситуации или жалби на корисниците и/или персоналот
Евалуација на процедурите и политиките на прифатилиштето
Преглед на прашалниците пополнати од жителите
Било кои други прашања во зависност од потребата

Индивидуални состаноци и супервизија
Менаџерот на прифатилиштето треба повремено и поединечно да се
среќава со членовите на персоналот, за да се дискутира следново:
Визија. Целите кои им се поставени на членовите на персоналот
треба да бидат реални и достигливи, според постоечките услови и
сретства за нивно достигнување.
Обука на работно место. Менаџерот треба да му овозможи на
персоналот неформална обука и водство и да ги охрабрува при
извршувањето на нивните работни задачи.

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Повратна информација/Фидбек. Фидбекот помага при проценка,
одобрување, охрабрување, критизирање на изведбата на персоналот
и за одржување на комуникацијата која се однесува на сите аспекти
на работата во прифатилиштето, како и за размена на искуства и
справување со потешкотии како кај персоналот така и кај жителите.
Советување. Во случај на било какви проблеми со однесувањето или
изведбата на работата од страна на персоналот или пак однесувањето
на некој жител, менаџерот треба да разговара со засегнатото лице, и
да го советува кон некакво подобрување.
Дисциплина. Ако некое од правилата на прифатилиштето биде
непочитувано или прекршено, менаџерот треба да преземе соодветни
мерки. Тој треба да го потсети лицето на посточките правила и нивната
цел како и причините за нивно почитување. Доколку ситуацијата се
влоши, истата заслужува да биде посериозно разгледана и решена.

149
4.4.5 ИСЦРПЕНОСТ
Исцрпеност е состојба на физичка, емоционална и ментална замореност
предизвикана од долготрајна вклученост во емоционално тешки ситуации.
Персоналот кој работи со жртви на трговија со луѓе мора да внимава на
себе и да си постави граници на количеството на емоционална енергија
која ја внесува во својата работа. Менаџерите мора да знаат дека стресот
кој ги зафака оние кои работат со трауматизирани личности, како што
во случајов се жртвите на трговија со луѓе резултира во разновидност
на психолошки реакции кои предизвикуваат секундарни стресни
нарушувања и водат до секундарна траума. Доколку се дозволи лицето
да биде под константен стрес, тоа може да го доведе до исцрпеност.
За подлабока дискусија за поддршка на персоналот вклучувајќи и
препознавање на исцрпеност како и чекори за превенирање на истата,
погледнете во поглавје 5, дел 5,15.
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4.5 Процедури за помагање на жртвите во
прифатилиштето
Целта на останатиот дел од ова поглавје е да му обезбеди на пресоналот
на прифатилиштето упатства за грижата за жртвите на трговија со
луѓе од моментот на нивното пристигнување се до напуштањето на
прифатилиштето. Овие упатства можат да се применуваат без разлика
на тоа каде се наоѓа прифатилиштето: матичната земја на жртвата,
земјата на транзит или крајната дестинација на жртвата.
Некои од упатствата ќе се преклопуваат но и надополнуваат, а читателот
ќе мора да ги адаптира истите на дадените услови, потреби и помошта
каква што им е потребна на жртвите.
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Преглед додаток 1: Етички принципи при грижа и интервјуирање на
жртви на трговија со луѓе
Пред да се интервјуираат или да им се помага на жртвите на трговија со луѓе,
сите членови на персоналот на услужната организацја треба внимателно да
го прочитаат прилогот 1 од овој прирачник - Етички принципи при грижа и
интервјуирање на жртви на трговија со луѓе, како и прилогот 2 - Контролна
листа за интервју.

4.5.1 ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ПРИ РАБОТАТА СО ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ
За да се осигура правилна грижа и интервенции при работата со
жителите на прифатилиштето, целокупниот персонал треба добро да го
разбира феноменот на трговија со луѓе, трагите кои ги остава на жртвите
како и импликациите при пружањето на услугите. Персоналот треба да
биде запознат со карактеристиките на трговијата со луѓе, нејзините
круцијални принципи, елементите на злочинот како и прашања од
психолошки, емоционален и здравствен карактер. Сите овие елементи
се покриени во овој прирачник, па затоа нема да се повторуваат и тука.
Се препорачува сиот персонал добро да ги познава упатствата дадени
во овој прирачник.
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Основни концепти - ставот и однесувањето на персоналот
Ставовите на персоналот како и однесувањето на истиот кон жртвите
е од непроценливо значење при процесите на рехабилитација и
социјална реинтеграција. Членовите на персоналот треба да внимаваат
на следново при нивните контакти со жртвите:
Прифаќање. Под прифаќање се подразбира имање на сочувствителен
однос кон корисниците. Тоа може да се покаже со вистинска грижа
кон истите, сочувствително слушање, некритички одговори како и
создавање на клима на взаемно почитување. Важно е жртвата да не
се почувствува како да ја обвинуваат.
Потврда на индивидуалноста. Персоналот треба да ги истакнува
уникатните квалитети на секој жител. Тоа се покажува со давање на
можност на жителот да ги изрази сопствените чувства и грижи.
Објективност. Персоналот треба да се труди да остане објективен без
да ги внесува сопствените мислења и судови во односот кој го градат
со жителите.
Нивото на енергија на жртвата. Интервенциите мора да одговараат
на физичката и емоционална состојба на дадената жртва. Ова
подразбира избегнување на долги испрашувања и покажување на
внимателност кон се што жртвата кажува или премолчува.
Контролирано емоционално внесување. Персоналот треба да биде
чувствителен кон искажаните или неискажаните чувства на жртвата,
треба да знае да демонстрира разбирање и соодветно да реагира.
Персоналот не смее да изгледа ладно или незаинтересирано, но во
исто време не смее премногу да се става во улогата на жртвата и
премногу емоционално да се внесува.
Основни концепти - градење на доверба
Персоналот мора да знае дека криминалот - трговија со луѓе создава
сериозно минимизирање на довербата на жртвите така што повторното
градење на истата како и воспоставувањето на нормална врска за нив
е долготраен процес во кој е потребно да се внесе многу внимание,
концентрација и вештина. Важно е да се покаже грижливост при
обидите за создавање на атмосфера на доверба, наместо да се врши
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несоодветен притисок за комуникација. Персоналот треба да биде
емпатичен и да не донесува судови, а во исто време мора да се труди да
се внесе умерено емоционално.
Потребна е комбинацијата на вербални и невербални сретства за да
се покаже емпатија на најефективен начин при средбата со жртвите во
прифатилиштето. Некои техники кои можат да помогнат при работата со
жртвите се:
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Фокусирање на поединечна ситуација
Внимателно слушање
Давање на отворени и чесни одговори
Смиреност, внимателност, сконцентрираност, емпатичност
Избегнување на контролирачки став
Нудење на учество во процесот на донесување на одлуки, кога е тоа
возможно
Објаснување на системот на пружање на помош на жртви на трговија
со луѓе
Познавање на можноста од ресурси за жртвите на трговија со луѓе
Флексибилност при задоволувањето на индивидуалните потреби на
жтрвата
Барање на дополнителна помош кога има потреба
Покрај создавањето на сопствен стил во работата со жртвите, персоналот
треба да создаде и методи на интервенирање кои ќе зависат од
психолошката и физичката состојба на жртвата, како и од околностите и
интерестите на истата.
4.5.2 ПРИСТИГНУВАЊЕ ВО ПРИФАТИЛИШТЕТО
Мошне е важно да се биде добро подготвен за пристигнувањето на нова
жртва во прифатилиштето, Во поголемиот број на случаи, менаџерот на
прифатилиштето ја има главната одговорност да организаира претходна
подготовка за доаѓањето на жртвата или пак му ја делегира оваа
обврска на некој друг член на песоналот. (Подетални информации за
интервјуирање на жртвите се дадени во прилог 1 од овој прирачник:
Етички принципи при грижа и интервјуирање на жртви на трговија со
луѓе)
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4.5.3 ОДРЕДУВАЊЕ СО КОГО ЌЕ БИДЕ ОСТВАРЕНА ПРВАТА СРЕДБА
Обично менаџерот на прифатилиштето одредува со кога жртвата прво ќе
се сретне кога ќе пристигне во прифатилиштето. Во некои прифатилишта
тоа е самиот менаџер а во други или социјалниот работник или пак
психологот.
Без разлика кој ќе се сретне прв со жртвата, тој мора да ги има следниве
компетенции:
Вештина на воспоставување на блискост
Јазична вештина, доколку е потребно
Психолошки вештини, доколку се знае дека жртвата има психолошки
проблеми
Професионално искуство во работа со деца, доколку жртвата е дете
Идеално би било ако интервјуата со деца ги спроведуваат квалификувани
професионалци кои поминале низ обуки за психолошкиот,
емоционалниот и физичкиот развој и однесување на измачувани деца.
Доколку е возможно, препорачливо е таквите експерти да имаат слично
културолошко потекло и да го зборуваат истиот јазик со детето - жртва.
Лицето кое прво се среќава со жртвата не смее да биде единствениот
член на персоналот присутен во прифатилиштето во времето на
пристигнување на жртвата. Бидејќи првиот состанок бара комплетна
посветенот кон жртвата, треба да има присутен друг вработен кој
ќе се грижи за надзорот и ќе пружа помош на другите жители на
прифатилиштето.

4.5.4 ВРЕМЕТО И ПРОСТОРИЈАТА НА СОСТАНОКОТ
Вообичаено е менаџерот да го одреди и потврди датумот и времето на
пристигнувањето на жртвата во прифатилиштето. Членот на персоналот
кој прв ќе се сретне со жртвата треба да си предвиди барем еден час
време за состанокот со новата жртва. Затоа треба да се избегнува
закажување на состанокот при крајот на работната смена на засегнатиот
член на персоналот.
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Во основа, не би требало да се има состанок со повеќе од една нова
жртва во исто време. Доколку во прифатилиштето пристигнуваат
повеќе жртви истовремено, треба да се ангажираат повеќе членови на
персоналот кои би држеле поединечни состаноци со сите нови жртви.
Доколку постои сомнеж за способноста на жртвата да комуницира на
јазикот кој го говори лицето кое го држи интервјуто, потребно е да се
ангажира преведувач.
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Секое прифатилиште треба да има јасна политика на прием на нови
жртви и мисиите кои вршат упатување на жртви треба да се запознати
со тоа (освен ако околностите не бараат итен прием надвор од тие
саати). Исто така прифатилиштето треба навремено да биде известено
за пристигнувањето на новата жртва за да има време да се подготви
во смисол на отварање на досие за жртвата, одредување на лице за
спроведување на интервјуто и доколку е потребно ангажурање на
дополнителна помош.

4.5.5 ПРОСТОРИЈА ЗА ПРВИОТ СОСТАНОК
Првиот состанок треба да се одвива во засебна просторија во
прифатилиштето. Иделната соба би требало да биде пространа, добро
осветлена, со удобен мебел. Би било добро доколку во прифатилиштето
секогаш има на располагање барем една просторија која може да се
користи за индивидуални состаноци или советување.
На првите состаноци со жртвите ќе се изречат доста чувствителни и
доверливи информации кои не би требало да ги слушнат останатите
вработени или пак жителите во прифатилиштето. Затоа, добро би било
оваа просторија да се наоѓа подалеку од собите на жителите. Ако е
изводливо, првиот состанок не би требало да се одржи во канцеларијата
на прифатилиштето. Оној што го држи состанокот треба да се труди да
има што помалку прекинувања како што се влегување на персонал,
јавување на телефон итн. Исто така, во просторијата не смее да има
присутни други жители од прифатилиштето.
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4.5.6 ЦЕЛИ НА ПРВИОТ СОСТАНОК
Постојат четири главни цели на првиот состанок со новата жртва:
Да се воспостави блискост
Да се осигура жртвата дека е на сигурно
Да и се дадат на жртвата ориентациони информации за
прифатилиштето
Да се добијат информации за жртвата врз основа на кои ќе се прави
план за индивидуализаирана нега на истата

Воспоставување на блискост
Првото интервју со жртвата во прифатилиштето служи за воспоставување
на почетна блискост со истата. Основната цел на тоа е да се увери
жртвата дека е на сигурно и дека луѓето се спремни да и помогнат во
опоравокот. Како ќе помине ова интервју зависи од личниот стил на
интервјуирање на вработениот избран да го стори тоа, од проценката
на ситуацијата, состојбата на жртвата и колку од прашањата истата ќе
одговори, како и информациите кои претходно биле познати за дадената
жртва.
Во поголемиот број на случаи, лицето кое го врши интервјуирањето треба
да се претстави, да ја објасни својата улога и да праша дали на жртвата
нешто и треба како на пример чаша вода или чај, пред дискусијата да
започне.
Во текот на дискусијата лицето кое го води интервјуто мора цело време
будно да ја следи физичката и емоционалната состојба на жртвата.
Имајќи ги во предвид ефектите кои трговијата со луѓе ги има врз жртвите,
интервјуерот треба да се обиде да изгради доверба во себе кај жртвата
со тоа што ќе изрази загриженост и со препознавање на сила во самата
жртва за повторно земање на сопствениот живот во свои раце.
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Уверување на жртвата
Она што е важно во овој ран стадиум е да се увери жртвата во сопствената
физичка и емоционална безбедност. За да успешно започне процесот
на опоравок, жртвата мора да биде безбедна како физички така и
емоционално.
Затоа, лицето кое го врши интервјуирањето мора да ја увери жртвата
дека прифатилиштето ја гарантира безбедноста и на жителите и а
персоналот. Кога велиме безбедност мислиме на недостапност на
жртвите за трговците со луѓе и нивните соработници, обезбедување на
храна и останати потребштини, медицинска нега и сета друга помош што
на жртвата и е потребна. Откако жртвата ќе се увери во безбедноста,
може да се прејде на правилата на прифатилиштето и ореинтирање на
жртвата.
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Давање на информации за прифатилиштето /ориентирање
Откако ќе се даде прелиминарниот вовед и жртвата ќе се увери во
сопствената безбедност, целта на вториот дел на состанокот е да се
информира жртвата за се околу прифатилиштето и услугите кое тоа ги
дава.
Бидејќи една од главните цели на прифатилиштето е да помогне во
процесот на опоравок што подразбира враќање на чувството за
контрола, избор и предвидливост, важно е со новодојдената жртва да се
продискутира следново:
Информирање на жртвата за нејзините права и обврски во
прифатилиштето
Добивање на согласност од жртвата
Подигнување на свеста на жртвата за услугите кои и следуваат во
прифатилишето и активна партиципација во процесот на изготвување
на персонализиран план на нега
Добивање на информации за жртвата врз основа на кои ќе се
направи план за индивидулаизирана нега
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4.5.7 ЖИТЕЛИТЕ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО - ПРАВА И ОБВРСКИ
Права на жителите на прифатилиштето
Траба да и се објасни на жртвата дека жителите на прифатилиштето
имаат одредени права кои мораат да се почитуваат како од страна
на персоналот така и од останатите жртви и дека копија на тие права
жртвата добива во информативниот пакет кој и се предава на крајот
на овој состанок. Иако има случаи кога ваквата копија и се дава на
жртвата при дискусијата за правата, но се покажало дека тоа само
може да го одвлече вниманието на жртвата и овој состанок ќе стане
неефективен. Затоа препорачливо е информативниот пакет да се даде
на крајот на состанокот.
Во текот на состанокот на жртвата треба да и се направи краток
преглед на нејзините права со посебно нагласување на правата на
согласност, доверливост и самоопределеност. Како услов за прием
во прифатилиштето, жртвата веќе ќе ја има дадено својата усна и
писмена согласнсост и копиите од истата треба да бидат ставени во
информативниот пакет и во досието на жртвата. Сепак, за да се провери
свесноста на жртвата за правото на согласност, треба да се побара од
жртвата со свои зборови да ја искаже својата согласнст за услугите кои
ќе ги прима во прифатилиштето.
Жртвата треба исто така да знае дека има можност да пријави било
какви поплаки и да има по што би бил закажан состанок на само со
менаџерот на прифатилиштето за да би биле продискурирани таквите
забелешки и би биле изнејдени правци на разрешување на истите.
Секоја жртва треба да добие копија од правата на жителите на
прифатилиштето, напишана и испечатена на нејзиниот мајчин јазик.
Следува пример на права на жителите и истата е дадена и во прилог 3
на крајот на ова поглавје:
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Права на жителите прифатилиштето
Сите жители на прифатилиштето:
Треба да бидат третирани со должна почит и чувствителност
Имаат право на доверливост
Имаат право на приватност
Имаат улога во идентификувањето и поставувањето на целите и
плановите на нивниот престој
Имаат право на примање на услугите за кои дале целосна
согласност
Треба да бидат информирани за услугите кои ги примаат како и за
целта на истите
Треба да имаат разумен пристап до личите досиеа
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Жителите треба исто така да знаат дека ако имаат причина да веруваат
дека нивните права се на било кој начин прекршени или пак ако некој
жител се смета себе си за оштетен во поглед на услугите, истиот смее
да побара закажување на состанок со менаџерот за да се дискутираат
таквите сомнежи.
Во овој стадиум и во зависонст од мислењето на психологот за состојбата
на жртвата, интервјуерот смее само накратко да ги спомене законските
права на жртвата. Ваквите дискусии обично се оставаат за подоцна,
најчесто два до три дена од пристигнувањето на жртвата.

Обврски на жителите на прифатилиштето
Мошне е важно да им се објасни на жртвите дека и жителите на
прифатилиштето имаат одредени обврски. Копија од истите веќе ќе
му биде дадена на новодојдениот, и истата сега може да се разгледа
заедно со интервјуерот. Веројатно нема да има потреба да се оди во
најситени детали, но интервјуерот мора да се осигура дека новиот жител
ги разбира своите обврски и дека се согласува да ги извршува.
Следува приемр на правила на прифатилиштето:

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Основни правила на прифатилиштето
Сите останат жители треба да ги третирате со должна почит и
учтивост
Треба да ги прифаќате и извршувате сите домашни и други задачи
кои ќе ви ги додели персоналот
Жителите се одговорни за редот и чистотата на своите соби
Сите предмети во сопственост на прифатилиштето треба да се користат
внимателно и грижливо
Секој жител е лично одговорен за своите работи и не смее да им ги
предава на персоналот за да бидат побезбедни
Распоредот на прифатилиштето, вклучувајќи ги и саатите за гасење
на светлата, треба да се почитува
Пред излегување од прифатилиштето треба да се добие согласност од
персоналот
Сите препишани терапии и препораки од лекарите, психолозите и
персоналот треба да се следат и лековите да се земаат во одреденото
време и дози
Сите жители треба да се грижат за личната хигиена
Жителите не смеат да викаат и прават врева
Пушењето во прифатилиштето е забрането
Просториите во кои е забранет влез (на пример канцелариите,
ординациите) смеат да се посетуваат само со претходна дозвола од
персоналот.
Основните правила треба да се адаптираат ако се работи за деца жртви
на трговија со луѓе, земајќи ја во предвид нивната воздраст и зрелост.
Следниве правила се однесуваат на децата:
Да се запазува личната хигиена
Да се извршуваат домашните обврски, како што се местење на
креветот и средување на собите
Да се почитуваат правата и сопственоста на другите
Да се соработува со другите жители, со персоналот и сите останати
Да се присувствува и учествува во сите активности ставени во
распоредот
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Откако ќе му се објаснат основните правила, новиот жител треба да се
информира дека копија од истите на својот мајчин јазик може да најде
во информативниот пакет и во неговото досие а испечатена копија ќе
биде истакната и на видно место во прифатилиштето. Ако поради било
која причина жртвата сеуште нема потпишано копија од правилата или
пак прифатилиштето не поседува таква потпишана копија треба да се
побара од жртвата да се потпише на крајот на интервјуто. (Примерок
на правила на прифатилиштето се дадени во прилог 4 на крајот на ова
поглавје).

Безбедносни правила на прифатилиштето
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После дискутирањето на основните правила, лицето кое го врши
интервјуирањето треба да отпочне темелна дискусија на безбедносните
правила. Потребно е да се помине секое поедино правило, жртвата да
го разбере и да се согласи да го почитува.
Следува примерок на листа на безбедносни правила кои треба да му се
објаснат на жтравата:
Во прифатилиштето не смее да се внесува дрога, алкохол, оружје или
други видови на криумчарена роба
Не смее да се користат мобилни телефони или пејџери. Ваквите
апарати треба да бидат предадени на персоналот при приемот
во прифатилиштето а ќе им бидат вратени на жртвите при нивното
заминување
Во прифатилиштето не се дозволени ненајевени и непроверени
посетители
Жителите не смеат да вршат локални, регионални или меѓународни
телефонски повици, освен во итни случаи, или пак доколку добијат
овластување од персоналот во консултација со менаџерот на
прифатилиштето
Локацијата на прифатилиштето или пак лични податоци за било кој
жител или член на персоналот не смеат да му се откриваат на никого
Не смеат да се откриваат и целосните имиња на жителите или членовите
на персоналот. Се користат само имињата а не и презимињата

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Жртвите треба строго да се придржуваат за инструкциите за
безбедност дадени од страна на прифатилиштето а кои се однесуваат
на контактите со семејствата на жртвите или други блиски лица надвор
од прифатилиштето
Кога и да се надвор од прифатилиштето, жртвите мораат да се
придржуваат на безбедносните инструкции дадени од персоналот
Секој сомнителен контакт или активност мора веднаш да се пријави
кај персоналот
Откако ќе му се објаснат безбедносните правила, новиот жител треба да
се информира дека копија од истите на својот мајчин јазик може да најде
во информативниот пакет и во неговото досие, а испечатена копија ќе
биде истакната и на видно место во прифатилиштето. Ако поради било
кој причина жртвата сеуште нема потпишано копја од правилата или
пак прифатилиштето не поседува таква потпишана копија треба да се
побара од жртвата да се потпише, на крајот на интервјуто.
Штом лицето кое го врши интервјуирањето е задоволно со тоа како
жртвата ги разбрала правилата и е согласна истите да ги почитува, треба
да се прејде на објаснување на помошта и услугите кои на жртвата и се
на располагање во даденото прифатилиште.

4.5.8 ПОМОШ И УСЛУГИ ВО ПРИФАТИЛИШТЕТО
Заради големиот број на информации што жртвата ги добива во текот на
ова прво интервју во прифатилиштето, IOM предлага во текот на истото
жртвата да добие само краток приказ на услугите а подеталната дискусија да биде оставена за следниот ден. Но, жртвата мора да биде известена дека информативниот пакет содржи и копија од услугите а и дека
следниот ден ќе следува подолга дискусија на истата тема.
Листата на услуги кои ги нуди прифатилиштето треба да биде истакната
и на видно место во прифатилиштето. Треба да опфаќа вакви и слични
информации:
Транспорт до дома
Оброци
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Основен материјален пакет
Медицинска грижа
Советување
Психолошка грижа
Правна помош
Специјалистичка грижа, доколку е потребна
Рекреативни активности
Прифатилиштата кои се наоѓаат во земјите на транзит и крајните
дестинации би требало да пружаат и помош при обезбедување на
дозволи за привремен престој во земјата и/или програми за доброволно
враќање во земјата на потекло како и помош околу:
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Лични и патни исправи
Транспорт до дома
Безбедно место за престој веднаш по пристигнувањето
Упатници за последователни услуги и можности за реинтеграција
Прифатилиштата кои се нао”аат во матичните земји на жртвите треба да
нудат помоши информации кои се однесуваат на:
Семејно посредување и советување
Помош при вадење на исправи
Медицинска грижа
Грижа од психолог и психијатар
Помош со законските процедури
Помош околу образованието
Помош при пронаоѓање работа
Програми за отварање на бизниси и микро-кредитирање
Невладини партнери
Набљудување на реинтеграцијата
За подетални информации за процесот на реинтеграција, погледнете во
поглавје 3, параграф 3.2.

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

4.5.9 ТЕМЕЛНА ДИСКУСИЈА СО ЖРТВАТА
Пред да се интервјуира или да и се пружа било каква помош на жртва
на трговија со луѓе, персоналот мора внимателно да го прочита и да
се запознае со содржините на Прилог 1 од овој прирачник Етички
принципи при грижа и интервјуирање на жртви на трговија со луѓе како
и Прилог 2: Контролна листа за интервју.

Откако ќе и се предочат на жртвата основните услуги кои прифатилиштето
ги дава, следниот чекор би бил спроведување на потемелна дискусија
со жртвата за да се добијат повеќе информации за истата:
Овој дел од состанокот има за цел:
Да обезбеди повеќе и посеопфатни информации за жртвата
Да и даде на жртвата можност да си ја каже својата приказна
Да се идентификуваат итните потреби на жртвата

Обезбедување на повеќе информации од жртвата
Лицето кое го врши интервјуирањето треба да се обиде да обезбеди што
повеќе информации од жртвата со цел да се пружи што посоодветна
помош. Важно е да се има на ум во оваа рана етапа на случајот дека
информациите може да бидат конфузни, полни со контрадикторности.
Тоа во целост ќе зависи од физичката и менталната состојба на жртвата
во времето на нејзиното пристигнување vo прифатилиштето. Можно е
жртвата да биде преморена, дезориентирана и исплашена па така не
ќе може јасно да се сети на сите информации кои од неа се бараат. Ако
ваквите симптоми се присутни, лицето што го води интервјуто треба да
реши дали ќе продолжи со истото или ќе го одложи за подоцна за да и
даде време на жртвата да се одмори и смири.
Интервјуерот треба да ги насети причините заради кои жртвата не соработува. Некои од нив може да се и следниве:
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Срам
Страв од вклучување на полицијата во случајот
Претходни проблеми со судските и извршни органи
Интервјуерот треба да се обиде и да ја охрабри жртвата со:
Потсетување на целите на помошта која и се нуди
Уверување дека се наоѓа во безбедна средина
Уверување дека дадените информации ќе бидат строго доверливи
Доколку ваквите обиди се покажат како неуспешни, тогаш интервјуерот
треба да одлучи дали да го одложи интервјуто за подоцна истиот ден или
пак за следниот ден, со можност да побара помош од психологот или пак
од менаџерот на прифатилиштето.

164

Можност жртвата да ја раскаже својата верзија на настаните
Интервјуерот треба да и даде на жртвата можност таа да ја раскаже
својата верзија на настаните за да се добие појасна слика на ситуацијата. Покрај можноста да се дознаат повеќе информации, ваквата можност ја тера жртвaта да зборува за настани и детали кои и се особено
болни, што пак помага при создавањето на блискост со интервјуерот и
ги создава основите за градење на взаемна доверба.
Не е ниту потребно ниту препорачливо, жртвата да ги изнесува сите детали на искуството низ кое поминала. Степенот на изнесување на детални
информации ќе зависи од начинот на кој претходно била испрашувана
и на бројот на претходни испрашувања пред нејзиното пристигнување
во прифатилиштето.
Важно е да и се дозволи на жртвата да го прераскаже искуството со свои
зборови во текот на што интервјуерот треба:
Да дава потврда на чувствата што жртвата ги изразува
Да и дава поддршка на жртвата
Да не донесува судови

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Одредување на потребите на жртвите
Итни потреби
После деталните дискусии за искуствата низ кои поминала жртвата,
интервјуерот треба да ги идентификува итните потреби на жртвата.
Доколку жртвата сама ги искаже најважните персонални потреби,
интервјуерот треба да го потврди нивното значење, на пример со нивно
повторување и со барање жртвата уште еднаш да ги истакне.
Доколку пак жртвата не направила никакви приоритети, интервјуерот
треба и понатаму да истражува и да и помоге на жртвата во овој процес.
На пример, за жртвите кои се наоѓаат во земји на транзит или земјикрајни дестинации приоритетно им е да бидат безбедни, да не се на
дофат на трговците со луѓе, да бидат заштитени од криминални санкции
и често копнеат да се вратат дома. Во матичните земји, обично од
највисок приоритет е за жртвите да се сретнат со своите семејства, се
плашат да не биде откриено во јавноста нивното искуство со трговијата
со луѓе како и состојбата со нивното здравје.
Откако жртвата ќе ги одреди приоритетите, интервјуерот треба истите
да ги преиспита и потврди, бидејќи се случува тие да не бидат логични
и кохерентини. Во тие случаи, интервјуерот треба да се обиде и да ја
идентификува вистинската причина за загриженост на жртвата по тоа
прашање, но без да ги негира искажувањата на жртвата.

Правење разлика помеѓу криза и итен случај / опасност
Кога се одредуваат итните потреби на жртвата, витално е да се прави
разлика помеѓу криза и итен случај. Иако и двете работи вклучуваат
елемент на итност и потреба за обрнување на внимание, итноста е
доста поизразена кај итниот случај, кој може да претставуава некоја
ненадејна состојба на опасност или здравствена состојба која бара итен
третман и не смее да се дозволи никакво одложување.
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Симптоми на психичка траума наспроти итен медицински случај
Во поголемиот број на случаи, персоналот на услужната организација и
менаџерот на прифатилиштето ќе ги имаат дискутирано потребите на
жртвата од итна медицинска помош и веројатно истата ќе биде пружена
уште пред самото доаѓање на жртвата во прифатилишетото. Сепак
персоналот на прифатилиштето треба будно да ги следи физичките знаци
кои обично се присутни кај повеќето жртви на трговија со луѓе како и
знаците кои индицираат потреба од итна медицинска помош.
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Физичките реакции на жртвите на трговија со луѓе се подетално
обработени во поглавјето 5 од овој прирачник. Лицето кое го врши
првото интервјуирање треба да умее да ги препознае таквите знаци и
истите да ги забележи во досието за случајот. Доколку постојат индиции
дека жртвата има потреба од медицинска помош, интервјуерот треба да
и ја објасни ситуацијата на жртвата и веднаш да го контактира лекарот
за консултација.

Психолошка криза наспрема психолошки итен случај
За да се утврди дали на новодојденецот му е потребна нормална
психолошка нега или пак има потреба од итна психолошка или
психијатриска нега, интервјуерот треба да умее да разликува психолошка
криза од психолошки итен случај, од кои при второто, на жртвата и е
потребна итна помош.
Криза: Повеќето жртви на трговија со луѓе кои доаѓаат во прифатилиштето
се во состојба на психолошка криза која се должи на стресот и психичката
неурамнотеженост со што нормалните одбрамбени механизами на
жртвата не можат да се справат. Оваа состојба може да траела од
неколку дена до неколку месеци, и истата треба да се надмине со
долготрајна нега, советување и поддршка. Обично се карактеризира со
екстремна анксиозност и збрканост или депресија и чувство на пораз
со што лицето е неспособно да се справи дури и со рутинските дневни
активности.
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Соодветни интервенции во случајна криза би биле: понатамошна
проценка, советување и слично со што лицето што побрзо би се вратило
во поранешниот начин на функционирање.
Итен случај: Спротивно од погоре наведеното, психолошки итен случај
е акутна ситуација која бара итна реакција за да се избегне можното
влошување.
Од што се состои итниот случај?
Ризик од самоубиство - жртвата изразува желба да си наштети самата на
себе
Ризик од физичка повредна на други лица - жртвата изразува желба или
способност да им наштети на другите
Жртвата покажува знаци на нарушено расудување (на пример делириум,
деменција, акутни психолошки епизоди)
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Доколку било која од гореспоменатите состојби е присутна или има
причина да се верува дека се случува, интервјуерот треба веднаш да
консултира психолог, психијатар, лекар или менаџерот на прифатилиштето.
Дополнителни информации за начинот на справување со вакви состојби
се дадени во поглавје 5, параграф 5.12.2, од овој прирачник.
Во случај на малолетник, законскиот старател или друг кој е овластен да
го застапува детето треба веднаш да биде контактиран при констатирана
состојба на итен случај.

Доколку иницијалното интервју не покажало потреба од итна нега, или
пак итната нега веќе и била пружена на жртвата пред отпочнувањето
на ова интервју, лицето кое го води интервјуто треба да премине на
крајниот чекор на истото.

4.5.10 ЗАВРШУВАЊЕ НА ИНТЕРВЈУТО
Како завршен чекор на состанокот со жртвата, интервјуерот треба:
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Да и го предаде информативниот пакет
Да ја замоли жртвата да ги потпише формуларите за согласност
Да и ги предочи следните чекори
Информативен пакет за прифатилиштето
Секој жител треба да добие информативен пакет за прифатилиштето кој
ги содржи сите релевантни информации на јазик кој жителот го разбира.
Ваквиот пакет треба да содржи:
Информации за организацијата која нуди услуги на жртви на трговија
со луѓе
Информации за услугите кои се нудат
Примерок на формулар за согласност
Правилата на прифатилиштето
Безбедносните правила
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Потпишување на формуларите за согласност
Откако на жртвата ќе и биде даден информативниот пакет, интервјуерот
од истата треба да добие потпишани копии од следниве документи:
Формулар за согласност
Основни правила на прифатилиштето
Безбедносни правила на прифатилиштето
Во случај жртвата да одбие да ги потпише овие документи, интервјуерот
треба да и објасни дека никој не смее да престојува во прифатилиштето
без давање на согласност, т.е потпишување на споменатите документи.
Доколку жртвата сепак одбива да го стори истото, интервјуерот треба
да се обиде да ја дознае причнината заради која жртвата не сака да
ги потпише документите, понекогаш и барајќи помош од менаџерот
или психологот на прифатилиштето. Ако жртвата одбива да потпишше
бидејќи не сака да престојува во прифатилиштето, персоналот не смее и
не треба да ја убедува да го стори тоа против волја.
Секое прифатилиште треба да има своја политика за случаи кога
жртвата одбива да престојува во прифатилиштето односно дали истото
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ќе и понуди помош на жртвата се смести во еднодневно прифатилиште
и доколку тоа е политиката на прифатилиштето жртвата треба да биде
известена за таквите можности.
Доколку пак жртвата ниту сака да престојува во прифатилиштето ниту
да биде примена во еднодневно прифатилиште, интервјуерот треба да
и предочи листа на друг вид на помош која можат да и ја пружат некои
невладини организации или пак владини тела. Ако жртвата се согласи на
ваков вид на помош, прифатилиштето треба да ги оствари иницијалните
контакти за жртвата.
Финалната одлука на жртвата и тоа каде ќе биде упатена треба да се
заведе во досието на жртвата.
Преглед на следните чекори
По приемот на информативниот пакет и потпишувањето на неопходните
формулари, жртвата треба да биде информирана кои ќе бидат следните
чекори во текот на нејзиниот престој во прифатилиштето. Тие сепак ќе
зависат од видот на помошта што жртвата ја бара и од тоа дали жртвата
се наоѓа во матичната земја, транзитира или е стигната на крајната
дестинација.
Одговарање на прашања поставени од жртвата
Откако интервјуерот ќе ги исцрпи темите предвидени за иницијалниот
состанок, треба да и даде шанса на жртвата да постави прашања за се
што ја интересира во врска со прифатилиштето и нејзиниот престој во
истото. Доколку постојат прашања на кои интервјуерот не е сигурен како
да одговори, треба истите да ги запише, да се консултира со останатиот
персонал и подоцна да ја информира жртвата.

4.5.11 ПАКЕТ ЗА ОСНОВНИ ПОТРЕБИ И ИНИЦИЈАЛЕН ПЕРИОД НА
ОПОРАВОК
После првиот состанок, жртвата треба да биде прошетана низ
прифатилиштето, треба да добие пакет со основните матерјални потреби
(сретства за хигиена, соодветна облека) и треба да и биде одредено
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место за спиење. Ако има услови, секоја жртва треба да добие и шкавче
на заклување каде ќе може да си ги чува личните работи.
Треба да и се овозможи на жртвата рано да се повлече во својата соба
за да се одмори. Иако велиме дека прифатилиштето треба секогаш да
функционира по редовниот распоред, персоналот треба да знае дека на
новиот жител треба да му бидат дадени барем неколку дена пред да се
вклучи во редовните активности бидеќи тој најверојатно нема искуство
во живеење во прифатилишта и навикнат е да биде буден ноќе а да спие
дење.
Во најголемиот број на прифатилишта, новиот жител ќе треба да ја дели
истата соба со други жители во прифатилиштето. Доколку е слободен
повеќе од еден кревет, новиот жител ќе може да избира кој ќе го земе.
Персоналот треба да ги информира постарите жители за пристигнувањето
на нов жител барем неколку часа однапред.
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Во некои прифатилишта има фина практика старите жители да му
помагаат на персоналот при уредувањето на просторот за новодојденецот.
Велат, тоа создавало чувство на пријателство и сојузништво. Ако во
прифатилиштето има жртви од различни националности, обично новите
жители ќе сакаат да се сместат со луѓе од својата националност. Сепак,
перосналот е оној кој треба да го смести новиот жител онаму каде
најдобро ќе се вклопи и ќе му биде најудобно.
Доколку прифатилиштето располага со доволно простор, можно е и
сместување во поединечни соби, но треба да се спомене и дека често
жртвата не е навикната да има своја сопствена соба па поудобно ќе се
чувствува доколку дели соба со други жртви. Но, најдобро би било да се
праша жртвата какво сместување претпочита.

4.6 Посебни услуги за деца
(Подетални информации за грижа и интервјуирање на малолетници
можат да се најдат во поглавје 5, параграф 5.6)
Доколку е возможно, деца - жртви на трговија солуѓе треба да бидат
сместени со други жртви на нивна воздраст и од нивен пол, без да
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се сместуваат заедно со воздрасни жртви. Персоналот на вакви
прифатилишта треба да биде обучен за работа со деца, особено со
сексуално злоставувани деца. Перосналот на прифатилиштето треба
да биде запознаен и со локалните, националните и меѓународните
стандарди за сместување на деца. Во секој случај, персоналот треба да
дејствува во најдобар интерес на децата.

4.7 Услуги и видови на помош во прифатилиштето
Жртвите сместени во прифатилиште може да побараат и помош при
ниваната реинтеграција, опишана во поглавје 3, параграф.2.3. Оние
прифатилишта кои не можат да пружат таква помош директно, треба да ги
упатат своите жители до организации кои даваат вакви услуги. Следнава
дискусија нема да се задржува на ваквите услуги туку ќе биде насочена
на услугите кои се пружаат во прифатилиштето. Прифатлиштето треба да
развие засебен план за индивидуализирана нега на секој поедин жител
на истото.
Услуги кои можат да се добијат во прифатилиштето:
Советување
Медицинска помош
Помош од психолог
Помош од психијатар
Правна помош
Рекреативни активности
Дополнителни услуги при реинтеграција (образование, занаети, наоѓање
на работа, финасиска помош)
Помош при вадење на лични и патни исправи
Помош пред самото заминување

Следува подетален опис на сите овие услуги и видови помош.
4.7.1 СОВЕТУВАЊЕ
Индивидуалното и групното советување се едни од најважните услуги кои
ги дава прифатилиштето. Индивидуалното советување е разработено
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во поглавје 3, параграф 3.2.3.2. Информации за менталното здравје
на жртвите исто така може да се добијат и во поглавје 5, параграф
5.12.2. Освен идндивидуалното советување, многу прифатилишта нудат
и групно советување и едукативни сесии за жртвите. Целта на групното
советување е да и обезбеди на жртвата безбедна средина во која истата
ќе биде поддржувана и од други жртви, каде ќе се развиваат персонални
и интерперсонални вештини, особено вештината на ефективно
изразување на сопствените чувства.
Групните сесии треба да бидат така дизајнирани што ќе го подобрат
активното учење и ќе ја охрабрат жртвата да работи на своите проблеми
и да зборува за нив. Сесиите ќе и обезбедат на жртвата можност да се
увери дека има и други лица со слични искуства и проблеми, и слушајќи
ги нив ќе може да научи многу за своите тешкотии и нивното решавање
на правилен начин.
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Земањето учество во групно советување треба да биде на доброволна
основа и адаптирано на дадните потреби, воздраста и културна
ориентација на жртвите.
Улогата на советникот /водачот на групата
Улогата на советникот односно водачот е да ја олесни комуникацијата
во групата која треба да биде продуктивна и поттикнувачка. Советникот
треба да и обезбеди одредена структура на групата, на пример со
давање на вовед за темата и целите на сесијата, но исто така треба да
им дозволи на учесниците да и даваат правци на дискусијата. Советникот
треба и да обезбеди фидбек кога и да е потребно.
На почетокот на секоја сесија советникот треба да ги потсети учесниците
дека сите содржини споделени во текот на дискусијата се строго
доверливи. Сепак, ако дискусијата се насочи кон откривање на било
какви лични детали, тоа треба да се избегне и остави за индивидуални
дискусии на само со жртвата.
Теми кои се дискутираат на групните сесии
Темите можат да бидат најразлични, покривајќи многу релевантни
подрачја за жртвата. Советниците треба да се трудат да вметнат и
едукативна компонента во темите кои се дискутираат.
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Бидејќи она што ги загрижува претежно сите жртви е нивната социјана и
физичка добробит, следниве теми би биле добри за групна дискусија:
Семејни односи
Самопочит
Депресија
Вознемиреност/ Анксиозност
Намалување на стресот
Исхрана /Диететика
Хигиена
Полови заболувања и ХИВ /СИДА
4.7.2 МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
Физичкото и менталното здравје на жртвата е клучно за нејзиниот опоравок. Секое прифатилиште треба да има или медицинска екипа во прифатилиштето или надвор од истото. Медицинските капацитети на едно
прифатилиште најмногу зависат од ресурсите со кое истото располага.
IOM предлага прифатилиштата да договорат медицинска нега или во или
надвор од прифатилиштето со лекари кои не се вработени во прифатилиштето но потпишуваат писмен договор за пружање на медицинска
помош на жртвите. Без разлика дали медицинската помош ќе ја обезбедува јавна или приватна здравствена установа или пак некоја невладина организација, договорот треба истата да ја обврзе на доверливост и
да ги прецизира видовите на медицинска нега и цените за сите видови
услуги.
Секој жител на прифатилиштето треба да добие соодветна медицинска
нега уште по првиот состанок во прифатилиштето. Исто така секој жител
треба ги добие и следниве информации, испишани на јазик кој жртвата
го разбира:
Информации за медицинска грижа вклучени во информативниот
пакет
Формулари за медицински преглед и терапии
Советување пред и после прегледите особено за половите болести и
ХИВ
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Распоред на прегледите
Индивидуален медицински картон во кои ќе се впишуваат сите
прегледи и терапии
Повеќе препораки за обезбедувањето на медицинската помош можат
да се најдат во поглавје 5 од овој прирачник.
4.7.3 ПСИХОЛОШКА НЕГА
Секое прифатилиште треба да нуди и психолошка нега или во прифатилиштето или надвор од истото. Дали прифатилиштето ќе вработува сопствен психолог најмногу зависи од ресурсите со кое истото располага.
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IOM предлага прифатилиштата кои не вработуваат психолог да договорат психолошка нега или во или надвор од прифатилиштето со психолози
кои не се вработени во прифатилиштето но потпишуваат писмен договор за пружање на психолошка помош на жртвите. Без разлика дали
психолошката помош ќе ја обезбедува јавна или приватна здравствена
установа или пак некоја невладина организација, договорот треба истата да ја обврзе на доверливост и да ги прецизира видовите и стандардите на психолошка нега и цените за сите видови услуги.
Психолошката нега на деца треба да ја пружаат професионалци со посебна експертиза за пружање помош на трауматизирани деца и деца со
висок фактор на ризик.
Повеќе препораки за обезбедувањето на псиолошка нега можат да се
најдат во поглавје 5, параграф 5.12.2.
4.7.4 ПСИХИЈАТРИСКА НЕГА
Секое прифатилиште треба да си изгради сопствена политика на пружање на психијатриска нега, дали тоа ќе го прави во прифатилиштето,
со упатување или на друг начин. Дали прифатилиштето ќе вработува
сопствен психијатар најмногу зависи од ресурсите со кое истото располага и од потребите на жртвите. Локалните околности ќе диктираат
дали некој друг, како на пример лекарот или психологот треба да даде
препорака за консултација на жртвата со психијатар.
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IOM предлага прифатилиштата да договорат психијатриска нега или во
или надвор од прифатилиштето со психолози кои не се вработени во
прифатилиштето но потпишуваат писмен договор за пружање на психијатриска помош на жртвите. Без разлика дали психијатриската помош
ќе ја обезбедува јавна или приватна здравствена установа или пак некоја невладина организација, договорот треба истата да ја обврзе на доверливост и да ги прецизира видовите и стандардите на психијатриска
нега и цените за сите видови услуги.
Кога станува збор за пружање психијатриска помош на деца, перосналот на прифатилиштето треба прво да го консултира старателот на детето
или друг надлежен за неговата заштита и истиот треба да даде согласност за психијатриска терапија на даденото дете.
Повеќе препораки за обезбедувањето на психијатриска нега можат да
се најдат во поглавје 5, параграф 5.12.2.
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4.7.5 ПРАВНА ПОМОШ
Во повеќето случаи ваква помош може да се добие во прифатилиштето.
Доколку персоналот на прифатилиштето не вклучува правник, ваквата
помош треба да биде договорена со јавна, приватна или непрофитна
адвокатска фирма. Во секој случај, прифатилиштето треба да им ги
обезбеди на корисниците следниве информации испишани на јазик
разбирлив за нив:
Информации кои се однесуваат на статусот на жртвите во земјата
каде што е лоцирано прифатилиштето (во информативниот пакет)
Информации кои се однесуваат на меѓународните стандарди за жртви
на трговија со луѓе (во информативниот пакет)
При давањето на помош околу законските прашања на малолетници,
персоналот треба да има во предвид дека за нив важи друга легислатива
и дека истите треба да примат правна помош според меѓународните
стандарди и норми.
Подетални информации за обезбедувањето на правна помош можат да
се најдат во поглавје 3, параграф 3.2.3.4 и поглавје 6, параграф 6.5.
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4.7.6 РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ
Прифатилиштата треба да испланираат доволно секојдневни рекреативни
активности за жителите кои сакаат да учествуваат во истите. Таквите
активности треба да им овозможат на жителите да:
Работат заедно со другите жители во прифатилиштето
Ја совладаат досадата и да го фокусираат своето внимание на
алтернативни, конструктивни задолженија
Да ги регулираат часовите за спиење со зголемување на
потрошувачката на енергија и физичките вежби
Да развијат вештина на самопочит низ вакви активности
Рекреативните активности можат да бидат најразлични, почнувајќи од
практични:
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Планирање на менито (исхрана)
Правење на листи за купување (буџет)
Поставување на масите за оброци (уредност)
Готвење (исхана, грижа за себе и другите)
Чистење (домакинство)
Тие можат да бидат и физички вежби за да се зајакне кондицијата,
контролата врз сопственото тело и самодовербата, како на пример:
Гимнастички вежби
Аеробик
Јога
Групни спортови
Уметностите и знаетите се теравпетски активности кои ги зајакнуваат
вештините и им овозможуваат на жителите да прават подароци за
своите деца или за други членови на своите семејства.
За деца и адолесценти треба да се организаираат рекреативни
активности кои ќе одговараат на нивната воздраст и нивото на развој.
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4.7.7 ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА
Жителите на прифатилиштето можеби ќе имаат потреба и од дополнителна
помош при реинтеграцијата, која може но и не мора да биде пружена
внатре во прифатилиштето. Прифатилиштата треба да ги проценат
потребите на своите жители и ако не можат да ги задоволот треба да
направат договори со организации или институции кои тоа можат да го
сторат. Пример за дополнителни активности за реинтеграција се: враќање
во образовниот систем, изучување занаети, помош при основање на
мали претпријатија, наоѓање на работни места, или финансиска помош.
Повеќе информации за пружањето на вакви видови на помош можат да
се најдат во поглавје 3, параграф 3.2.3.
4.7.8 ЛИЧНИ И ПАТНИ ИСПРАВИ И ПОМОШ ПРИ ВРАЌАЊЕ ДОМА ЗА
ЖРТВИ ВО ТРАНЗИТНИ ЗЕМЈИ И КРАЈНИ ДЕСТИНАЦИИ
Во повеќето случаи, персоналот на услужната организација е одговорен
за помош при вадење на исправи за жртвата како и за помош при
враќањето на жртвата дома. Улогата на персоналот на прифатилиштето
би била:
Да ги координира процедурите со лицето кое е за тоа задолжено
Да ги обезбеди потребните информации од жителот на
прифатилиштето
Редовно да го информира жителот за развојот на настаните и за
евентуалниот период на чекање
Да ги адаптира плановите на нега според времето кое жителот го има
за престој во прифатилиштето
Да му обезбеди на жителот помош при планирање на заминувањето
од прифатилиштето вклучувајќи и организации каде може да се обрати
за понатамошна помош

4.8 Изработка на план за нега
Персоналот на прифатилиштето треба да изработи персонализиран
план за нега за секој поедин случај. После првиот состанок со жртвата,
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интервјуерот треба да се сретне со менаџерот на прифатилиштето
и други релавантни членови на персоналот и да ја продискутираат
состојбата и одредат најсоодветна помош за засегнатата жртва.
Опфатот и интезитетот на услугите предвидени со планот ќе зависат
од општата состојба на жртвата, нејзините итни потреби, ресурсите со
кои располага прифатилиштето, предвидената должина на престојот во
прифатилиштето како и од согласноста на жртвата. Прелиминарните
препораки за формирањето на планот на нега треба да бидат разгледани
и продискутирани и со жртвата.
Секој план за нега треба да го содржи следново:
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Документација за предложена и обезбедена помош на жртвата
Документација за прифатена и примена помош од жртвата
Потпишани формулари за согласност
Изјава за краткорочните цели кои жртвата треба да ги постигне пред
нејзиното заминување од прифатилиштето
Извештаи за напредокот на жртвата
Дневни белешки кои се однесуваат на целокупниот напредок на
жртвата
Документацијата на прифатилиштетото која треба да се пополни пред
заминувањето на жртвата од прифатилштето
Документација за контактите на жртвата со семејството или
пријателите
Препораки и упатници за последователна помош
Плановите за нега на деца и адолесценти треба да бидат правени
во консултација со нивните законски старатели. Но, не смеат да се
занемарат размислувањата и желбите на детето, доколку неговата
состојба и воздраст одговараат на потребите за учествување во процесот
на донесување на одлуки.
Дискусиите со жртвата за и околу текот и напредокот на нејзиниот случај
најчесто ќе се случуваат во текот на индивидуалните советувања.
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4.9 Заминување од прифатилиштето
Во најголемиот број на случаи оној што ќе биде одговорен за соодветното
и мирно заминување на жителите од прифатилиштето е менаџерот
на истото, а тој исто така ќе треба да се погрижи да се испочитуваат
сите процедури за заминување. Освен тоа, тој или некој друг член на
персоналот треба да ја пополнат контролната листа за заминување.
Примерок на таква листа е даден во прилог 5 на крајот на ова
поглавје.
Жртвите кои биле сместени во прифатилиштето треба исто така да
добијат шанса да дадат фидбек за квалитетот и прикладноста на услугите
добиени во прифатилиштето. Писмен фибек може да се побара од
жртвите и за услугите на индивидулано советување и планирање. За таа
цел, жителите треба да го добијат прашалникот еден или два дена пред
заминувањето, за да истиот биде предаден на денот на заминувањето
и да биде разгледан на крајот на месецот во текот на состанокот на
персоналот. Примерок од прашалникот е даден во прилог 6 на крајот од
ова поглавје.

4.10 Менаџирање на досијеата
Секое прифатилиште треба да разавие сопствена политика и процедури
на собирање, чување и користење на досиејата и сите други податоци
кои се однесуваат на корисниците и персоналот на прифатилиштето.
Сите документи треба да се третираат во согласност со сигурносните
процедури на услужната организација и следејќи ги националните
како и меѓународните препораки за собирање, чување, користење и
откривање на лични податоци.
Кога веќе не се потребни, сите писмени досиеа кои се однесуваат на
жртвите или перосналот, без разлика дали содржат лични податоци или
не треба да бидат уништени во машина за уништување на хартија.
(за подетални информации за безбедноста на податоците видете во
проглавје 1, параграф 1.2 и поглавје 5, параграф 5.17).
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Прилог 1 Препораки за стандарди на однесување на
персоналот

ПРЕДГОВОР
Овој параграф треба да претставува изјава за водечките принципи или мисијата
на организацијата. Исто така треба да содржи изјава која ја изразува потребата
од код на однесување: однесувањето на перосналот треба да придонесува кон
постигнувањето на целите на огранизацијата, кон одржувањето на реномето на
организацијата, кон зголемување на професионализмот кој и онака се очекува
од персоналот.

Суштински вредности и водечки принципи
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Во овој параграф, организацијата треба да ги наведе вредностите кон кои
е посветена организацијата, на пример посветеност на фундаменталните
човекови права, социјалната правда и достоинство како и вредноста на личноста,
посветеност на демонстрирањето на интегритетот, чесноста и веродостојноста
на нејзините дела, посветеност кон промовирањето и практикувањето на
толеранцијата, разбирањето и почитувањето на секого без разлика на
расата, полот, религијата, националното потекло, брачниот статус, сексуалната
ориентација, воздраста, посебните потреби или политичката припадност и/
или посветеност на користење на ресурсите на организацијата на одговорен
начин.

Посветеност кон стандардите
Во овој параграф треба да биде дадена изјава за посветеноста на персоналот
на стандардите на однесување.

Не дискриминирај
Во овој параграф треба да стои изјавата со која персоналот се обврзува да ги
почитува достоинството, вредностите и еднаквоста на сите луѓе, без разлика на
расата, полот, религијата, националното потекло, брачниот статус, сексуалната
ориентација, возраста, посебните потреби или политичката припадност.

Не малтретирај
Во овој параграф организацијата дава изјава со која персоналот се обврзува да
не се вклучува во никаков вид на малтретирање а се очекува и организацијата
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да создаде слободна атмосфера за работа без никаков вид на малтретирање.
Забранета е било каква форма на малтретирање, вклучувајќи и сексуално или
полово малтретирање, како и физичката или вербална злоупотреба на работното
место или во врска со работата. Членовите на персоналот треба да бидат
предупредени дека не смеат да им се закануваат или да ги заплашуваат другите
членови на персоналот било директно или индиректно. Персоналот треба да знае
дека не смее да ја користи својата службена функција во приватни цели.

Полова еднаквост
Во овој параграф, организацијата треба да се заложи за одржување на
еднаквоста помеѓу мажите и жените и да допринесува за надминување на
ваквите бариери.

Конфликт на интереси
Персоналот треба да биде информиран што претставува поимот конфликт на
интереси и какви чекори треба да преземе во случај да се соочи со потенцијален
конфликт на интереси. Треба да биде појаснето што треба да прави член на
персоналот доколку истиот треба официјално службено да настапи во компанија
каде директно или индиректно има финансиски интерес.
Исто така треба да биде разјаснето дека персоналот не смее да нуди ниту ветува
никакви услуги, подароци, награди или друг вид на лична корист на друг член на
персоналот или пак на трети лица за да извршат или за да не извршат некакво
официјално дело. Слично на тоа, персоналот не смее да прима никакви услуги,
подароци, награди или друг вид на лична корист од друг член на персоналот
или пак од трети лица за возврат на извршување или за неизвршување или
одложување на некакво официјално дело.
Членовите на персоналот треба да бидат предупредени дека не смеат да ги
користат нивните канцеларии или стекнатото знаење од официјалните функции
за приватна добит, било финансиска или поинаква, или за добит на трети лица,
вклучувајќи ги членовите на семјството, пријателите и слично.

Користење на имотот и сретствата
Организацијата треба да го искористи овој параграф за да ги наведе правилата
за користење на имотот и сретствата на истата.
Односите персонал - менаџмент
Организацијата треба овде да ги нагласи прашањата кои се однесуваат на
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односите помеѓу персоналот и менаџментот, на пример важноста на принципот
на почитување, правото да се основаат и да се членува во здруженија или
синдикати за промовирање на интересите на вработените како и важноста на
комплетната информираност и вклученост на персоналот во прашањата кои
влијаат на неговата работа.

Контакти со медиумите
Во овој дел организацијата треба да ги изнесе правилата и регулативите за
контактирање со медиумте - кој може да ја претставува организацијата пред
медиумите, каков вид на информации смеат или не смеат да се откриваат итн.

Користење и заштита на информациите
Во овој параграф организацијата треба да ги изнесе правилата и регулативата
која се однесуваат на дистрибуција на информациите, доверливоста на одредени
инфромации и слично.
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Безбедност
Овде треба да се наведат безбедносните правила кои мора да се следат.
Примерок од овие правила може да се најде во прилозите 2, 3 и 4, поглавје 4
од овој прирачник.

Однесувањето на персоналот
Во овој дел организацијата треба да ги наведе стандардите на однесување кои
се очекуваат од персоналот. Овде спаѓа и здружување со сомнителни лица кои
би можеле да бидат вклучени во активности кои ги прекршуваат националните
или меѓунардоните закони или човековите права, како што е трговијата со луѓе.

Дополнително вработување и активности
Во овој дел организацијата ги изнесува своите правила за дополнително
вработување и активности, како на пример подучување, објавување на членоци
во весници, публикување на книги, политичко ангажирање итн.

Подароци, почести и награди од надворешни извори
Овде траба да бидат ставени правилата кои се однесуваат на примањето на
подароци и награди и како истите треба да бидат пријавувани.

ГЛАВА 4 ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАТИЛИШТА

Прилог 2 Договор за доверливост
Ја разбирам важноста од задржување на доверливоста со цел да се зачува
безбедноста на прифатилиштето, неговите жители и персоналот.
Од мене се бара доверливо да ги чувам информациите за жителите и јас нема
да откривам нивни лични информации без претходна согласност на жителот или
од мојот надреден, во итни случаи.
Нема да дискутирам за жителите или за опративните работи на прифатилиштето
со медиумите освен ако не побарам и добијам дозвола од мојот претпоставен
и тоа за начинот, целите и ограничувањата на било каква комуникација со
медиумите.
Нема да дискутирам за жителите на јавни места.
Локацијата на прифатилиштето ќе ја чувам во строга доверливост.
Нема да дискутирам за персоналот или за функционирањето на прифатилиштето
на јавни места.
Било какви прашања што ги имам за доверливост на одредени информации ќе
му ги упати директно на мојот надреден.
Сфаќам дека намерното прекршување на политиката на доверливост може
да ме чини преземање на дисциплински мерки против мене, вклучувајќи и
суспензија дури и прекинување на работниот однос.

Потпис на членот
на персоналот

Потпис на менаџерот
на прифатилиштето
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Прилог 3 Права на корисниците на прифатилиштето

Сите корисници на прифатилиштето ги уживаат следниве права:
•
•
•
•
•
•
•
•

Да бидат третирани со должна почит и чувствителност
Право на доверливост
Право на приватност
Улога во идентификувањето и поставувањето на целите и плановите
Да бидат третирани чувствително кон нивната култура
Имаат право на примање на услугите за кои дале целосна согласнсот
Да бидат информирани за услугите кои ги примаат како и за целта на истите
Да имаат разумен пристап до личните досиеа

Доколку имаат причина да веруваат дека нивните права се на било кој начин
прекршени тие смеат да побараат закажување на состанок со менаџерот за да
се дискутираат таквите сомнежи.
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Прилог 4 Основни правила на прифатилиштето

• Третирајте ги сите други жители со должна почит и учтивост
• Сите домашни и други задачи кои ќе ви ги додели персоналот треба да ги
прифаќате и извршувате
• Сите жители се одговорни за редот и чистотата на своите соби
• Сите предмети во сопственост на прифатилиштето треба да се користат
внимателно и грижливо
• Секој жител е лично одговорен за своите работи и не смее да им ги предава
на персоналот за да бидат побезбедни
• Распоредот на прифатилиштето, вклучувајќи ги и саатите за гасење на
светлата, треба да се почитува
• Пред излегување од прифатилиштето треба да се добие согласност од
персоналот
• Сите препишани терапии и препораки од лекарите, психолозите и персоналот
треба да се следат
• Лековите да се земаат во одреденото време и дози
• Сите жители треба да се грижат за личната хигиена
• Жителите не смеат да викаат и прават врева
• Пушењето во прифатилиштето е забрането
• Просториите во кои е забранет влез (на пример канцелариите, ординациите )
смеат да се посетуваат само со претходна дозвола од персоналот

Основните правила треба да се адаптираат ако се работи за деца жртви на
трговија со луѓе, земајќи ја во предвид нивната воздраст и зрелост. Следниве
правила се однесуваат на децата:
• Грижете се за себе и својата лична хигиена
• Извршувајте ги домашните обврски, како што се местење на креветот и
средување на собите
• Почитувајте ги правата на другите како и нивната сопственост
• Соработувајте со другите жители, персоналот и сите останати
• Присувствувајте и учествувајте во сите активности ставени во распоредот
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Прилог 5 Обврски на персоналот при заминувањето
на корисниците
Член на персоналот:
Корисник:
Дата и време на заминување:
Се потврдува дека се следени следниве процедури од страна на персоналот:
Процедурите на патувањето како и следните чекори му се објаснети на
корисникот кој го напушта прифатилиштето и тој потврдува дека ги разбрал
објаснетите чекори и процедури.
Корисникот кој заминува потпишал и добил копија од формуларот за заминување
од прифатилиштето.
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Корисникот кој заминува пополнил анонимен прашалник за услугите во
прифатилиштето.
Корисникот кој заминува ги примил следниве документи:
• Потврда за докумнетот Способен да патува
• Личните здравствени и медицински картони
• Релевантни документи од досието (вклучувајќи ги и потпишаните формулари
за согласност)
• Информации за контакт со понудувачи на последователни услуги
Сите лични предмети и пари кои му биле доверени на чување на персоналот, и
се вратени на жртвата.
Корисникот кој заминува ги добил назад својата облека и обувки.
Корисникот кој заминува има ссодветна облека за временските услови како и
обувки кои одговараат за условите на патување
Корисникот кој заминува добил соодветни патни торби за да ги смести личните
предмети.
Корисникот кој заминува добил пакет - ручек.
Корисникот кој заминува ги вратил сите работи кои му припаѓаат на
прифатилиштето.
Потпис на членот на персоналот

Дата
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Прилог 6 Прашалник за корисникот кој заминува
АНОНИМЕН ПРАШАЛНИК
Целта на овој прашалник е да се соберат информации за мислењата,
впечатоците, идеите и предлозите на корисниците со што ќе може да се обезбедат
најоптималните услуги за сите корисници на прифатилиштето.
Овој прашалник ќе биде ставен заедно со друите прашалници собрани во
тековниот месец. На крајот на месецот персоналот ќе ги разгледа прашалниците
со цел да ги процени, провери и да направи потребни промени на постоечките
услуги кои ги обезбедува прифатилиштето.
Ви благодариме на дадените одговори на следниве прашања:
Дали сметате дека бевте разумно и фер третирани во прифатилиштето?
Секогаш
Обично
Ретко
Никогаш
Дали сметате дека персоналот ви даваше ссодветни информации за услугите
кои се на располагање?
Секогаш
Обично
Ретко
Никогаш
Дали сметате дека персоналот ви даваше ссодветни инфромации за стаусот на
вашиот случај?
Секогаш
Обично
Ретко
Никогаш
Дали сметате дека персоналот ги земаше во предвид вашите желби и
мислења?
Секогаш
Обично
Ретко
Никогаш
Дали имате некаков коментар во поглед на следниве услуги кои ги примивте во
прифатилиштето?
• Сместувањето /просториите
• Храната
• Медицинската нега
• Советувањето
• Правната помош
• Рекреативните / занаетските /едукативните активности
Дали сте задоволни со услугите понудени во прифатилиштето?

Доколку би можеле нешто да промените во прифатилиштето или во
услугите, што би било тоа?
Дали имате некои други коментари или предлози за прифатилиштето?
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5.1 Вовед
До неодамна, подршката во борбата против трговија со луѓе во
главно беше фокусирана на размената на информации, кривичната
и правосудната соработка, и пружањето на помош при враќањето
и реинтеграцијата. Сепак, во последниве неколку години голем број
на протоколи1, декларации2 и објавени студии исто така го свртија
вниманието кон сериозно загрижувачката здравствена состојба
на жртвите од трговијата со луѓе. Овие документи ја истакнуваат
потребата од креирање на минимум стандарди за здравствена грижа
и обезбедување на специјализирани услуги кој ќе ги задоволуваат
здравствените потреби на жртвите од трговијата со луѓе како и оние на
заедниците кои се под влијание на трговијата со луѓе.
Жртвите од трговија солуѓе, без оглед дали биле тргувани со цел трудова,
сексуална или некој друг вид на експлоатација, се изложени на голем
број на здравствени проблеми. За време на нивното заробеништво,
тие се изложени на физичко насилство, сексуална експлоатација,
психолошко злоставување, имаат лоши услови за живот и се изложени
на широк спектар на болести, кои можат да имаат долготрајни последици
на нивното физичко, репродуктивно и ментално здравје3.
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Како препознавање на овие здравствени проблеми, Декларацијата
од Будимпешта (Анекс 1) бележи дека “повеќе внимание треба да се
посвети на здравјето и грижите од аспект на јавното здравство поврзани
со трговијата со луѓе”. Истата, особено препорачува жртвите на трговија
да добијат “сеопфатна и постојана здравствена грижа која одговара на
нивниот пол, возраст и култура (...) од страна на обучени професионалци,
дадена во безбедна и грижлива средина”. За таа цел ИОМ создаде
минимум стандарди за обезбедување на ментално здравје.4

ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ
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Според Светската Здраствена Организација, “здравјето е состојба
на целсна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само
отсуство на болест или некаква состојба на слабост” и “уживањето на
највисокиот стандард на здравје што може да се достигне е едно од
фундаменталните права на секое човечко суштество без разлика на
раса, религија, политички убедувања, економски и социјални услови”.5
Неколку иструменти за човекови права ја потенцираат врската помеѓу
здравјето и човековите права и правата на жртвите на трговија да
примаат здраствена грижа кога истата е на располагање. 6,7,8,9 Што е уште
поспецифично, “2000 Протоколот на Обединетите Нации за превенција,
сузбивање и казнување на трговијата со луѓе, особено жени и деца”
потврдува дека ефектите од трговијата со луѓе врз здравјето на лицето се
мултидимензионални (т.е. физички, психолошки и социјални) и поради
тоа предлага мултидисциплинарен пристап за опоравување.
Жртвите од трговија со луѓе имаат право на здравје. Релевантните
политики и пракси мора да се засноваат на целосна почит на правата
на лицето, на не- дискриминација и да ги следат принципите поставени
на сите релевантни интернационални конвенции и други инструменти.10

ПРЕГЛЕД НА ПОГЛАВЈЕТО
Ова поглавје дава патокази за обезбедување на здравствена грижа за
жртвите на трговија со луѓе. Истото нуди информации кои се засноваат
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врз стандардните медицински протоколи, постоечките истражувања,
моменталните пракси кои се изведуваат од организации кои работаат со
жртви на трговија со луѓе како и стратегии за здравствени интервенции
во соодветните области (на пример, здравјето кај мигранти и бегалци,
насилство врз жените, злоставување на деца).
Ова поглавје за здравство треба да се чита заедно со останатите делови
од овој прирачник.

МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ГРИЖА
Во многу држави пристапноста и расположливоста до минмални
човекови, логистички и материјални ресурсиги надминува капацитетите
на надлежните органи на нациналното здравтсво. Во потрагата по
најдобрите практики, се јавува потреба да се одредат стандарди за
обезбедување здравствена грижа за жртвите на трговија со луѓе.
Организациите кои нудат помош за жртвите на трговија со луѓе треба да
работаат во партнерство со владите на земјите кои се засегнати со овој
проблем, со цел да развијат минимални стандарди за обезбедување
здравствена грижа за жртвите на трговија со луѓе.

5.2 Здравствените димензии на трговијата со луѓе
Студија за здравствените димензии на трговијата со луѓе ги класифицира
здравствените потреби во три групи.11 Ова се заснова на:
Етапи во процесот на трговија со луѓе;
Сфери на маргинализација и ранливост;
Ризик, злоупотреба и здравствени последици.

ЕТАПИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
Здравствениот ризик и потребите на жртвите на трговија можат да се
идентификуваат според петте етапи во процесот на трговија со луѓе.12,13
Овие етапи се:
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Пред - заминување;
Патување и транзит;
Дестинација;
Притвор, депортација и криминални докази;
Интеграција и реинтеграција.
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Етапата пред-тргнување се однесува на периодот пред личноста да е
физички вклучена во сценариото на трговија со луѓе. Таа се однесува
на ранливоста на личноста за регрутација, исто така и на менталните и
физичките здравствени карактеристики присутни пред тргнувањето, кои
последователно ќе влијаат врз здравјето на таа личност и начинот на
однесување во врска со здравјето за време на процесот на трговија со
луѓе. Жртвите на трговија често доаѓаат од области со лоши здравствени
системи на кои им недостасуваат адекватни ресурси и кои се тешко
пристапни, што пак резултира во фактот дека многу малку здравствени
проблеми ако и воопшто биле некогаш дијагностицирани се лекувани.
Затоа е важно да се земе во предвид медицинската историја на лицето
пред тргнувањето кога се вршат медицински проценки и планирање на
здравствени интервенции.
Етапата патување и транзит е период кој започнува со регрутирањето
на лицето и завршува со пристигнувањето на местото кое е всушност
крајна дестинација. Оваа етапа е исто така позната како време на
“почетна траума” затоа што најчесто тогаш лицето за прв пат станува
свесно за измамата, дека се наоѓа во животна опасност врз која има
малку или воопшто нема контрола и истото најчесто е изложено на
опасни начини на транспорт, многу ризични преминувања на граници
и апсења, закани, заплашувања и насилство, вклучувајќи силување и
други форми на сексуална злоупотреба..
Етапата дестинација настапува кога лицето веќе почнува да работи
и е подложено на комбинација на принуда, насилство, експлоатација,
должничко ропство или други форми на злоупотреба. Многу ретко жртва
на трговија со луѓе е во можност да побара медицинска или друга
помош пред да биде ослободена од експлоатирачкате ситуација. Затоа
некои лица подоцна се соочуваат со повеќекратни инфекции, повреди
или болести, и компликации кои резултираат од недостаток на соодветна
здравствена грижа.
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Етапата на притвор, депортација и криминални докази е кога
лицето е во притвор кај полицијата или имиграционите власти заради
прекршување на закони од областа на миграциите или кривичното
право, или пак сооработува во судски постапки против трговецот со
луѓе, експлоататорот работодавец или друг злоставувач. Кај некои од
установите за притвор условите се многу лоши и претставуваат здравствен
ризик за жртвите. Исто така, контактите кои најчесто се исклучително со
властите (пр. апсење, давање докази, сведочење во кривични постапки)
можат да има негативни ефекти на менталното здравје на жртвите за
чие ублажување е потребна психолошка поддршка.
Етапата на интеграција и реинтеграција е период кој се состои од
долготраен и мултиаспектен процес, кој не е завршен додека лицето не
стане повторно активен член на економскиот, културниот, граѓанскиот
и политичкиот живот во земјата.14 Бегството од околностите на трговија
со луѓе не гарантира автоматски прав пат на закрепнување. Жртвите
на трговија со луѓе најчесто чувствуваат вознемиреност, изолација,
агресивни чувства или однесување, само-обвинување или се подложени
на стигматизација од другите луѓе, имаат тешкотии во проценката на
потребни ресурси, во комуникацијатата со луѓето кои им даваат помош
а се подложни и на негативно однесување (пр. премногу пушење,
пиење, користење дрога). Овие проблеми можат да бидат влошени од
претходно-постоечките здравствени состојби, како и од очекуваните
потешкотии со кои жртвите ќе се соочат за време на реинтеграцијата
со семејството и/или средината.

СФЕРИ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА И РАНЛИВОСТ
Здравствените ризици и потреби на жртвите на трговија со луѓе можат
да се идентификуваат со разгледувањето на другите ранливи групи, како
што се:
Мигранти и бегалци;
Личности кои биле подложени на насилство, мачење, сексуална
злоупотреба, психолошка и/или сексуална злоупотреба во детството;
Проститутки, вклучувајќи деца проститутки;
Експолоатирани работници.

195

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Злоупотребени и експлоатирани на многу начини и маргинализирани од
нивната физичка, психолошка и социјална позиција, жртвите на трговија
со луѓе ја делат ранливоста и здравствените карактеристики со овие
групи. Поради недостатокот на информации за здравството и трговијата
со луѓе, од голема помош е да се разгледа постоечката литература и
истражувањата за овие групи, осврнувајќи се на услужните модели
кои се создале за нивна помош.15,16 Овие информации можат да се
искористат за да се излезе во пресрет на предизвикот да се обезбедат
соодветни здравствени услуги за жртвите на трговија со луѓе.

РИЗИК, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗДРАВСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ
Повеќето ризици, злоупотреби и здравствени последици поврзани со
трговијата со луѓе можат да се појават симултано или да се преклопат.
Некои од нив вклучуваат:
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Физичка злоупотреба/физичко здравје;
Сексуална злоупотреба/репродуктивно здравје;
Психолошка злоупотреба/ментално здравје;
Присилна употреба на дрога и алкохол/злоупотреба на супстанци;
Друштвени рестрикции и манипулација/друштвена благосостојба;
Економска експлоатација и поврзаност заради долгови/економска
благосостојба;
Правна несигурност/правна сигурност;
Злоупотребувачки работни услови и услови на живеење/
професионално здравје и животна средина, и
Ризици поврзани со маргинализација/користење и пружање на
здравствените услуги.

5.3 Етички и безбедносни принципи за
обезбедување на здравствена нега17
(Подетално во Прилог 1: Етички Принципи за грижа и нтервјуирање
на жртви на трговија со луѓе.) Забелешка: во понатамошниот текст
терминот “жртва на трговија со луѓе”, во случаи кога жртвата на трговија
е малолетна личност без придружба, или возрасна личност на која и е
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потребен овластен старател, ќе се чита со значење “жртва на трговија
или нејзин/негов старател”.
Сите професионални лица се обврзани да овозможат поддршка и услуги
кои ќе ја помогнат благосостојбата на жртвите на трговија со луѓе кога се
во нивна грижа, во исто време следејќи ги основните принципи на етика
и безбедност. Земајќи во предвид дека на секоја професионална средба
се гледа како дел од процесот на опоравување на жртвата на трговија,
потребни се одредени професионални знаења. Позитивните средби
можат да помогнат во изградбата на меѓусебна довербата, зголемување
на самодовербата на жртвите и потхранување на нивните надежи за
иднината. Негативните искуства можат да предизвикаат лицето да се
чувствува засрамено, обележано, обесхрабрено и беспомошно.
n
Во случај на деца (под 18 години) и лица на кои им е потребна
посебна помош како што се лица со посебни ментални потреби,
принципите наведени подолу мора да се разгледуваат заедно со
другите релевантни специфични процедури (пр. за малолетни лица без
придружба, лица кои имаат потреба од назначен старател или правен
претставник).
n
Сите принципи и препораки во ова поглавје се применуваат
подеднакво на способни жртви на трговија со луѓе (возрасни лица
со ментален и физички капацитет за разбирање, комуницирање и
донесување на одлуки за нивниот живот) исто како и за деца и возрасни
на кои им е потребна посебна помош како што е опишано погоре.
n
Медицинските и другите професионални лица мораат во секое
време да делуваат во најдобар интерес на детето или возрасно лице со
посебни потреби, и секогаш да се однесуваат со добра намера.

НЕ ПОВРЕДУВАЈ
“Не повредувај” е првиот принцип на повеќето медицински етички
водичи. Земајќи го во предвид огрмниот ризик поврзан со трговијата
на луѓе, деликатната состојба на повеќето жртви и потенцијалното
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зголемување на траумата, овој основен принцип не смее да се
потцени. Секое медицинско лице има етичка одговорност да ја
процени потенцијалната опасност, и ако има причина да верува дека
испрашувањето или вршењето на преглед или зафат, ќе предизвика
лицето да се чувстувува полошо од претходно, активноста не треба да
се изврши во тоа време. Однесувајте се со секое лице и ситуација како
да има значителен потенцијал за да му се предизвика штета се додека
не се докаже спротивното.
ОВОЗМОЖИ БЕЗБЕДНОСТ, СИГУРНОСТ И УДОБНОСТ
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Пред разговорот со жртвата на трговија со луѓе, најважно е да се
овозможи таа да се чувствува сигурно и безбедно. Дури и ако ризикот
за безбедноста на лицето бил разгледан во друго време за други цели,
лицата кои нудат помош мора да прашаат дали лицето се чувствува
безбедно во тој одреден момент и дали има нешто може да се направи
за истото да се чувствува побезбедно.
Важно е сите жртви на трговија со луѓе да бидат прецизно запрашани дали
имаат итна потреба од медицинска помош. Физичките и психолошките
симптоми можат посебно да се влошат кога лицето е под притисок-како
што е интервјуирањето или во условите на организациите за помош.
Лицата кои нудат помош треба да прашаат:
“Како се чувствувате во моментов?”
“Дали чувствувате некоја болка или вознемиреност, или дали имате
здравствени проблеми за кои би сакале да поразговарате со
лекар или медицинска сестра?”( доколку интервјуерот е лекар: “...
вознемиреност или здравствени проблеми за кои би сакале да ми
кажете пред да започнеме?”)

5.4 Разбирање на погледот на свет кој го има
жртвата на трговија со луѓе: Проблемите поврзани
со здравството
Лицата задолжени за здравствена грижа мораат да сфатат дека минатата
злоупотреба и стрес во релација со постојните и идните околности можат
да имаат влијание врз жртвите на трговија со луѓе. И покрај добрите
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намери и големите напори на организациите кои пружаат помош,
реакциите на жртвите на трговија со луѓе можат да го спречат персоналот
во извршувањето на нивната работа и можат да станат пречка во
опоравувањето на жртвата.
Внимание: Пред да се заклучи дека целокупното однесување и емоции
покажани од страна на жртвата се манифестации на минати трауми, мора
да се земи во предвид дека одредено однесување може да е реакција
на самоодбрана од нешто што е сфатено како закана или навистина е
закана. Од критична важност е веднаш да се утврди дали вознемиреноста,
немотивираноста за разговор или други реакции на стрес се поврзани
со моментални и вистински закани, како што се страв од одмазда на
трговците со луѓе, или повреда или неодобрување од други лица (пр.членови
на семејството, сограѓани, поранешни соработници).

ЖИВЕЕЊЕ ВО ТЕРОР
Сведочењата на жртви на трговија со луѓе сугерираат дека тактиките
за контролирање со кои се користат трговците на луѓе, работодавците и
подводниците се слични на тактиките на лица кои вршат малтретирање,
домашно насилство или злоупотреба на деца.18
Тероризирање: влевање на постојан и непрекинат страв;
Лажење и измама: да ја поткопа вербата во нивната перцепција за
себе си и нивното сфаќање на светот околу нив;
Одржување на непредвидливи и услови кои не можат да се
контролираат: да ги дестабилизира лицата и да ја оневозможи нивната
способност за планирање или предвидување на настани врз основа
на нивните поранешни идеи за светот, присилувајќи ги да се откажат
од поранешните стратегии во корист на осетливи и самоодбрамбени
стратегии за опстанок;
Елиминирање на секаква моќ за донесување одлуки: да се создаде
чувство дека благосостојбата на лицето или самиот опстанок зависи
од задоволувањето на злосторникот и е секогаш на располагање на
злосторникот, и
Емоционална манипулација: да одржува контрола и интимност со
лицето со манипулирање на неговите чувства, како што е љубов и
зависност (во случаи кај некои лица кои имаат интимна врска со
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злочинецот). Оваа манипулација исто така вообичаено вклучува
напор на трговецот со луѓе лажно да истакнува некои позитивни
карактеристики на трговијата со луѓе на начин кој е привлечен за
моменталната ментална состојба на жртвата, како на пример колку е
забавно патувањето или дека работата ќе им овозможи да испратат
дома повеќе пари на членовите од семејството кои зависат од нив,
да им овозможи да извршат социјални или религиозни обврски, да
им помогне да им се остварат некои индивидуални соништа или
аспирации за подобар живот.
Целта на овие форми на насилство, принуда и психолошка манипулација
е да ја направи личноста зависна и покорна со уништување на чувството
на лицето за себе и поврзаноста со другите.

200

Прво, лицето е подложено на “екстремни услови за опстанок” во кои
истото е присилено да се соочи со многу реалната можност за смрт.19
Сторителот му става до знаење на лицето дека истото не ја контролира
свијата безбедност - туку тоа го чини сторителот.
Вториот стадиум вклучува “физичка исцрпеност”. Лицата се присилени
да работаат многу часови без слободно време и само минимален
одмор, што пак им овозможува на сторителите значителна контрола. Без
време да се опорави, лицето е исцрпено, нема можност да планира или
размислува за самоодбрамбени стратегии, и може само да се фокусира
на реагирање соодветно на командите и примените закани.
Контролата и изолацијата се финалните елементи за да се осигура
зависноста.20 Во ситуација на лице кое држи заробеници, единствен
значаен контакт на жртвата е со трговецот, и перцепцијата за светот и за
себе си се рефлектира преку искривената конструкција на универзумот
од страна на трговецот. На тој начин, лицето станува не-лице туку само
одраз на побарувањата на сторителот. Многу реакции на жртвите на
искуството на трговија со нив се психолошки и физиолошки реакции,
или механизми за справување, за кои лицето најчесто не е свесно или
не ги контролира.
(Повеќе информации за психолошките ефекти на трговијата со луѓе на
менталното здравје на лицето можат да се најдат во параграфите 5.5

ГЛАВА 5 ЗДРАВСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

и 5.8 на ова поглавје за Специјални работи кои треба да се земат во
предвид и Ставка за ментално здравје.)

СТРАВОВИ
Иако многу од реакциите после искуството на трговија со луѓе можат
да бидат поврзани со стратегиите за опстанок кои жртвите ги развиле,
останатите реакции мора да се припишат на вознемиреноста на жртвата
во врска со сегашноста и иднината.
Жртвите кои се наоѓаат надвор од нивната земја најчесто ги искусуваат
сите проблеми поврзани со миграцијата и бегалството. Тие можат да
вклучат чувство на отуѓеност, јазични и културни бариери, вознемиреност
околу местото на живеење, останување и враќање, и чувство на
зависност и премногу потпирање врз организацијата која им нуди
помош.
Жртвите исто така се соочуваат со стрес предизвикан од потенцијално
или постоечко социјално неодобрување или понижување поврзано со
она што им се случило. Не е невообичаено за жртвите на трговија со
луѓе да се отфрлени или избегнувани од нивното семејство или заедница
подради тоа што биле присилени да работаат како проститутки, биле
сексуално злоставувани, не успеале да се вратат со ветениот приход,
или затоа што оставиле неисплатен долг.

НАЧИНИ НА РЕАГИРАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ СО ПОДДРШКА
Сите медицински лица кои работаат со жртви на трговија со луѓе треба да
ги сфатат причините зошто жртвите се однсуваат на тој начин. Тоа ќе им
овозможи да знаат како најдобро да им понудат помош и да почитуваат
зошто жртвите на трговија со луѓе одбиваат помош, не доаѓаат редовно
на закажаните состаноци, или не ги примаат лекарствата. Секое
лице реагира на трговијата со луѓе различно. Многу лица изгледаат
трауматизирани и поразени, додека други можат да реагираат со
поголема независност и сигурност во себе. Во секој од случаите треба
да се применуваат истите принципи за помош. Во секое време правата
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на жртвите на трговија со луѓе мора да бидат почитувани, истите да
бидат третирани како индивидуи и да им се понуди најдобрата услуга
која е достапна.
Помеѓу најзначајните потешкотии поврзани со нудењето помош на
жртвите на трговија со луѓе се проблемите со намалената способност за
верување на други луѓе и во самите себе, и чувството на губење контрола
врз нивниот сопствен живот. Губењето на контрола врз сопственото тело
и тоа што се случува со него (пр. сексуална злоупотреба, присилување
на работа во небезбедни услови, итн.) е особено важно за оние кои
доаѓаат во медицинските центри каде што, на некој начин, ќе мора да ја
препуштат контролата врз своето тело на медицинското лице.
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Во условите на нудење помош довербата е најважна, но за жртвата
довербата во друга личност и прифаќање на помош значи делегирање
на дел од контролата врз својот живот на некој друг. Парадокс е,
секако, но одбивањето помош (и во многу случаи, самодеструктивно
однесување) им дава на жртвите впечаток дека се е под нивна контрола
затоа што тие се оние кои превземаат се и не дозволуваат на никој друг
да го прави тоа за нив.
Следната табела ги истакнува некои од чувствата идентификувани кај
лица кои биле жртви на трговија со луѓе, сугерира како некои од овие
реакции можат да влијаат врз нудењето помош, и предлага начини на
реагирање од страна на лицето кое нуди помош.
Понатамошни детали се исто така дадени во параграфите 5.5, 5.7.1 и
5.8. на ова поглавје, насловени Специјални прашања кои треба да се
земат во предвид и во ставките за ментално здравје и ХИВ/СИДА од
основни клинички препораки.

Зависност,
потчинетост или
одбрамбеност

Неможењето или немањето желба да се донесат одлуки; желба
да им се угоди на другите; лесно да потпаѓаат под влијание;
неспособност да се брани себе си или личните претпочитања;
редовно жалење; одбивање или незаинтересираност да се
прифати помош, совет.

Задавање на помали задачи; поставување на ограничени цели;
разубедување лицата дека нивната способност и капацитет, да
не создаде зависност со превземање на целата одговорност за
благосостојбата на лицето (дозволување на лицата да одберат
кога, како и дали тие сакаат да им се помогне).

Тага, депресија, не контактирање со други лица или не Нудење телефонски контакт (или друг вид на контакт) со
ангажирање во активности, апатија; само-апсорбираност или семејството, пријателите, итн.; можност за учество на еден-насебичност; верување дека никој не може да ги сфати.
еден или групни активности; планирани задачи или настани.

Трпеливост; останување смирени кога се соочени со
непријателски реации; не реагирање со лутина, непријателство,
или покажување на фрустрација; имплементирање на разумни и
пропорционални мерки за да се осигура безбедноста на лицето;
имплементирање на разумни и пропорционални мерки за да се
осигура безбедноста на другите лица.

Лутина кон себе Непријателство или насилство кон лицата кои им нудат
и другите
помош или други лица (пр.сожители, семејство); нанесување
себе си физички повреди; саботирање на нивниот процес
на опоравување; претерано реагирање; немање желба за
учествување; обвинување на други лица; не соработување или
неблагодарни реакции

Изолација,
осаменост

Разубедување дека тоа што се случило не е нивна вина,
потсетување дека трговијата со луѓе е криминал кој прави многу
луѓе жртви и дека не се сами; потсетување на нивната храброст
и снаодливост во екстремни околности.

Потешкотија со воспоставување контакт со очи, потешкотија во
изразувањето; потешкотија во откривање детали за настани и
чувства; немање желба за вршење физички прегледи, учествување
во групни или други видови на терапија.

Самообвинување, вина,
срам

Неспособност да се присети на детали или цели периоди од Не осудување или прекорување на лицето; без вршење
минатото; промени во присетувањето на минати настани; притисок или малтретирање на лицето; сфаќање на важноста да
се заборават некои лица.
привидна незаинтересираност да се одговори на прашањата.

Пасивност, потешкотија во донесување одлуки или верување во Креирање на помали задачи, поставување на краткорочни цели,
сопствените одлуки; потешкотија во планирањето на иднината; потпомагање во краткорочните достигнувања, потврдување на
хипер-сензитивност (преголема -чувствителност) или хипер- достигнувањата.
реакција кон другите лица и надворешните влијанија.

Недоверба
во себе, мала
само-почит

Испади во
сеќавањето,
дисоцијација

Претпазливо однесување кон организацијата која нуди помош и Трпеливост и упорност при формирањето врска; безусловна
понудите за помош; немање желба за откривање на информации; понуда на практична помош и морална поддршка; редовни
давање лажни информации; потешкотии во врските со лицата распрашувања за потребите и благосостојбата.
кои им нудат помош, со-жители, други лица во програмата,
семејството, итн.

Недоверба во
други лица

Имплементација на безбедносните мерки; опис и потврдување
на безбедносните мерки; доверливост, и безбедност на
физичкото собиралиште; придружување при надворешни
состаноци или обврски.

Нудење помош при негативни реакции

Немање желба за запознавање со луѓе, излегување надвор, или
да бидат сами; тресење, брзо чукање на срцето; потешкотии
во спиењето и кошмари; потешкотија во седење мирно и/или
концентрирање.

Страв,
несигурност,
вознемиреност

Вообичаени
реакции на
Како реакциите можат да се манифестираат при нудење
трговија со луѓе помош

Начини на нудење помош при вообичаени реакции на жртвите од трговија со луѓе во склоп на организациите кои нудат помош21
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5.5 Специјални прашања кои треба да се земат во
предвид
Овој дел се осврнува на темите кои бараат посебно внимание или
процедури за помош на жртви на трговија со луѓе. Тој има за цел да ја
опише културната компентенција (т.е. обезбедување на грижа сензитивна
на културата), ја истакнува одредената ранливост и специјални потреби
поврзани со полот, ги разјаснува фактите за ХИВ/СИДА, го свртува
вниманието на проблемот на злоупотреба на супстанци, и ги дискутира
некои од сложените теми за врската помеѓу медицинското лице и
пациентот.

5.5.1 КУЛТУРОЛОШКА КОМПЕНТЕНЦИЈА
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Терминот културолошка компентенција најчесто се користи во
медицински и не-медицински околности и се однесува на начините на
кои етничките, расните, националните, друштвените и лингвистичките
фактори влијаат на здравствената грижа, и на врската помеѓу пациентите
и лица од организацијата за помош на жртвите на трговија со луѓе.
Здобивањето со културолошка компентенција вклучува развивање
на свест и прифаќање и реагирање на културните разлики во секоја
смисла. Соодветното реагирање на овие разлики не само што е најважно
за обезбедување ефективна грижа, туку е и обврска наметната од
меѓународно прифатените инструменти за човекови права, како што е
Меѓународна одредба за економски, социјални и културни права.22
Културолошката компентенција е дефинирана како “комплексна
интеграција на знаење, ставови и вештини кои ја подобруваат
комуникацијата помеѓу различни култури и соодветна/ефективна
интеракција со други.” Таа вклучува:
Познавање на ефектите на културата врз верувањата и однесувањето на
другите;
Свест за сопствените културни атрибути и предрасуди и нивното влијание
врз другите;
Сфаќање на влијанието на опшествено-политичкиот и економскиот
контекст и околината на одредена ситуација.23

ГЛАВА 5 ЗДРАВСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Заради разновидноста на медицинските лица, клиентите и околината каде
се врши грижата, постигнувањето на културолошка компентенција бара
значителна инвестиција на време и ресурси. Тоа вклучува здобивање
на ставови, однесување, знаење и вештини кои скоро секогаш треба да
се научат (или барем да се подржани со процес на учење), и неспорно
бара интерес и желба и од страна на менаџментот и од персоналот.
Растројството се манифестира на ралични начини и може да изгледа
како однесување кое е тешко да се процени или сфати. Недоразбирањата
можат да доведат до погрешна дијагноза.

Дијагнозата и поддршката на менталното здравје мора да земат во предвид
дека психолошките реакции се културно и социјално предодредени.
Начините на кои лицата ги искусуваат и реагираат на трауматични настани
се поврзани со нивната лична историја и култура. Начините на кои нивното
семејство, заедница, и опшество ја искусуваат траумата и како реагираат
веројатно дека ќе има големо влијание и на тоа како жртвата на трговија
солуѓе ќе реагира.
Концептуалните модели од едно опшество можат да бидат неадекватни
и несоодветни за да одговараат на страдањата од друга култура или
историја. Стратегиите за помош вообичаени за условите на запад можат
да бидат туѓи или дури и навредувачки во споредба со тоа како другите
лица се справуваат со трауматичните настани. На пример, нудење на
испитувачки сесии или охрабрување на лица да се присетат на минати
настани можат да дадат малку утеха за лица од култури каде заборавањето
е вообичаено средство за справување со тешкотиите од минатото, или
каде откривањето на интимни или срамни детали не е прифатливо освен
во семејни околности.24
За лица од многу региони самиот поим на советување има негативна, дури
и опасна конотација. На пример, лица од опшество каде психијатријата е
поврзана со институционализација, или од држави каде се верува дека
е неприродно да се “манипулира со човековиот мозок”, можат цврсто
да приговараат, да се плашат, или да претрпат поголем стрес, кога треба
да дадат согласност за учествување во советувања. Медицинските лица
треба да побараат дополнителни информации за културата и религијата
на нивниот клиент, за да обезбедат соодветна помош.
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Може да биде корисно медицинските лица да ги запрашаат жртвите:
“Ако бевте дома, како ќе реагравте на проблемите или чувствата кои
ги искусувате сега?”. На тој начин, персоналот можеби ќе може да им
помогне на жртвите да пристапат кон ресурси кои можат да им помогнат,
како што се посетување на религиозни институции, религиозни симболи,
или традиционални лекувачи, или со изведување на ритуали.
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За да се развие потребната културолошка компентенција, лицата кои
треба да работаат со жртви на трговија со луѓе од различни националности
треба да направат проценка на критичните точки за откривање и
лекување на нивните сопствени стереотипови, предрасуди и однапред
формирани мислења во врска со различни националности и култури со
кои тие ќе стапат во контакт за време на нивното работење. Некои од
најчестите предрасуди се во врска со економската и опшествената класа,
т.е., помеѓу финансиски привилегирани и оние помалку привилегирани,
или образовани и помалку образовани. Земајќи во предвид дека
медицинските лица и лицата кои работаат во организациите кои
нудат помош најверојатно припаѓаат на понапредната економска и
опшествена класа во однос нивните клиенти, важно е да се разгледа
како тие предности влијаат врз ставовите и лекувањето на клиентите кои
можат да се со сиромашна и необразована позадина. Кон сите жртви
на трговија со луѓе мора да се однесува со почит и, додека се формира
јасна комуникација и разбирање, да се разговара на начин кој не е
вообразен.
Друг важен чекор за развивање на културолошка компентенција е
запознавање и покажување почит кон традиционалните системи на
лекување и верувања специфични за одредени културни групи со кои
лицето работи. Лицата за помош треба да ги интегрираат овие методи во
нивните планови за лекување кога е возможно или соодветно.
Исто така, кога е достапно, корисно е да се вработаат културни
посредници. Културниот посредник е лице кое ги сфаќа мотивациите,
обичаите и правилата и на имиграционата и на доминантната култура.25
Ова ќе му помогне на клиентот подобро да го сфати лицето кое му нуди
помош и обратно.
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Културолошки компентентната помош треба да се сфати како централна
за благосостојбата на сите лица. Се препорачува обука за персоналот да
може да се здобие со ставови, однесување, знаења и вештини потребни
за работење со неопходна почит и ефективно со жртвите на трговија со
луѓе и меѓу себе во културно разновидна работна околина.
5.5.2 ТРАУМА И СЕЌАВАЊЕ
Не е невообичаено за лица кои ја искусиле траумата на трговија со луѓе
да не се во можност да се присетат на детали за настани, вклучувајќи
имиња, датуми и локации. Ниту е невообичаено за лицата различно да
ги раскажуваат настаните после некое време. Губењето на сеќавањето
е посебно присутно за време на периодот на “почетната траума”, 26
или кога лицето прв пат ја сфаќи опасноста - што најчесто се совпаѓа
со периодите кога официјалните и другите лица сакаат да добијат
информации (т.е. плановите за патување, имиња на извршителите на
трговија со луѓе, места на влегувања во земјата, итн.).
Физиолишките и психолошките реакции кои ја спречуваат апсорбцијата
и паметењето за време на траумата можат подоцна да ги спречат лицата
да се присетат и да дадат точни податоци за настаните. Кога лицата се
соочени со опасност, физиолошки, “борбата или борбената реакција”
ќе превладее и мозокот ослободува хемикалии кои го спречуваат
селективното внимание или способноста да филтрираат перцепции.27 За
време на трауматична епизода, лицето повеќе не се концентрира или
заприметува, и наместо тоа станува хипер-претпазливо во врска со сите
стимуланси за да може да реагира брзо на идната закана. Информациите
изгубени како резултат на физиолошка реакција на автономниот нервен
систем, во комбинација со вообичаените чувства на само-обвинување
кои можат подоцна да предизвикаат дисоцијација, можат да ја спречат
способноста на лицето да се присети на настани и детали.
Ако жртвата на трговија не може да се сети или го променува сеќавањето
на настаните тоа не значи дека лицето лаже или не сака да соработува.
Од голема важност е да се покаже трпеливост во врска со проблемите
со сеќавањето, и да не се обесхрабруваат лицата од додавање, или
променување на почетното сеќавање на настаните и деталите за нивното
искуство подоцна, затоа што сеќавањето можи да се врати.
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5.5.3 ПОЛ И РОД
Полот и родот играат значителна улога во здравјето и здравствената
грижа. Препознавањето на влијанието што го има полот - биолошкиот
факт за постоење на машки или женски пол, и род - културна дефиниција
која ја одредува мажевноста и женственоста, на здравјето е многу важно
во креирањето на здравствено-промотивни активности.28 Пристапот за
внимателност кон родовите е исто така пристап за внимателност кон
нивните права и ги признава принципите за не-дискриминација и
правата на жените и мажите на непристрасно лекување. Иако може да
има поголем број на жени меѓу жртвите на трговија, мажите, машките
адолесценти и машките деца се исто така предмет на трговија, и тие
исто така може да искусиле сексуално насилство, злоупотреба и
експлоатација кои се поврзани со здравствени проблеми.
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Кога е возможно, важно е да им се понуди на жените и женските деца
и адолесценти опцијата да бидат прегледани од женско медицинско
лице. Ако такво лице не е достапно, жена треба да е присутна за време
на физичкиот преглед. Исто така важно е да им се понуди на мажите
и машките адолесценти опцијата да бидат прегледани од машко
медицинско лице.
Во повеќето општествени и политички контексти, најчесто правата на
жените се негирани или занемарени.
Насилство врз жени
Трговијата со жени е сериозна и на широко призната форма на насилство
врз жените. Терминот “насилство врз жените” значи секое насилство
кое се базира врз полот и кое резултира, или веројатно ќе резултира, во
физичка, сексуална или психолошка повреда или страдање кај жените,
вклучувајќи и закани од такви чинови, принудување или своеволно
лишување од слобода, било да е во јавниот или приватниот живот. Тоа
вклучува, меѓу другото и следново:
Физичко, сексуално и психолошко насилство во семјството, вклучуваќи
тепање, сексуална злоупотреба на женски деца во домаќинството,
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насилство поврзано со природна дарба, брачно силување,
осакатување на женските гениталии и други традиционални обичаи
штетни за жените, вон-брачно насилство и насилство поврзано со
експлоатација.
Физичко, сексуално и психолошко насилство во заедницата, вклучувајќи
силување, сексуално злоставување, сексуално малтретирање и
заплашување на работно место, во образовни институции и на други
места, трговија со жени и присилна проституција.
Физичко, сексуално и психолошко насилство извршено или простено
од државата каде се случило.29
Чинот на насилство врз жените исто така вклучува присилна
стерилизација, присилно абортирање, принудно/присилно користење
на средства за контрацепција, и убиства на женски деца.
Начесто, насилството врз жените е извршено од некој кој е близок
со нив. Резултатите од истражувањата покажуваат дека помеѓу 10
и 50 проценти на жени биле удрени или поинаку физички повредени
од интимен партнер.30 Многу открива добивањето увид за историјата
на семејно насилство кај жената, вклучувајќи домашно насилство, за
прецизно да се пристапи и лекува физичкото и менталното здравје на
жената и, најважно, да се одберат безбедни и здрави идни опции во
планот за реинтеграција. Домашното насилство е многу чуствителна
тема за многу жени. Минатото злоставување е често најдобро
пристапено од медицински лица обучени за ментално здравје, или
од искусни медицински лица во таков контекст за утврдување на
медицинската историја на жената. Медицинските лица мора да бидат
подготвени да реагираат соодветно на стресот предизвикан од овој вид
на испитување.

Сексуално насилство
Сексуалното насилство е дефинирано како секој сексуален чин,
одбид да се добие сексуален чин, несакани сексуални коментари или
додворувања, или чин на тргување со женската сексуалност, користејќи
принуда, закани за повреда или физичка сила, од било кое лице без
разлика од врската која ја има со жртвата, во било какви околности,
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вклучувајќи ги меѓу другото и домот и работата.31 Во контекст на
трговијата со луѓе сексуалната злоставување е многу вообичаено,
вклучуваќи ги и жените со кои се тргоува заради присилна работа.
Сексуалното насилство и сексуални чинови без согласност можат да
вклучат присилна проституција, присилна изложеност на порнографија,
присилна бременост, присилна стерилизација, присилен аборотус,
присилно ропство, присилен брак.32
Сексуалните напади имаат значителни друштвени и лични импликации
важни за подршка на менталното здравје. Психолошките реакции на
сексуалното насилство бараат различно реагирање во однос на оние
што се не-сексуални трауматични настани. Реагирањето на сексуалното
насилство мора да ги согледа длабоката лична штета и срам, реално и
болно почуствувани од жртвата, кои резултираат од таквото искуство и
неговата деструктивна сила за самопочитта, самодовербата а често и
самата желба за опстанок на засегнатото лице.
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Срамот поврзан со сексуалното злоставување и проституцијата
предизвикува многу пречки за поддршка на менталното здравје и
опоравување, и издигнува бариери во комуникацијата и откривањето,
самопочитта и простувањето. Тој најчесто провоцира негативни реакции
и одбивање од страна на семејството и членовите на заедницата.
Жените кои биле жртви на трговија со луѓе се најчесто обвинувани
за сексуалните повреди извршени врз нив, особено жените кои
се присилени на проституција. Вистинскиот и почуствуваниот срам
предизвикан од сексуалната злоупотребаи проституцијата исто така
влиаје врз желбата на жената да побара помош. Организациите мора
да го забележат губењето на само-почитта и инстиктот за само-заштита
и опстанок предизвикан од сексуалното насилство и злоупотреба, и да
водат грижа за социјалната реакција кога се контактира со надворешни
извори за помош и поддршка за жените-жртви на трговија со луѓе како
и при нивното сместување.
Работењето со лица кои биле жртви на сексуално насилство бара
тактичност и разбирање. Лице кое било жртва на сексуално насилство
било присилено да се откаже од чувството на контрола врз сопствената
личност и живот. За време на средбите со полицијата или медицинските
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лица, жените можат да доживеат слично чувство на губење на контрола.
Моралното поднесување на испитувања и прегледи може понатаму
да го засили чувството на потчинетост, беспомошност, срам, самообвинување и да ја зголеми траумата. Затоа е од голема важност на
жртвите да им се пристапи со сочувствителност и љубезност, за да се
здобие нивната доверба. Штом тие успеат да го повратат, до некој
степен, чувството на само-почит и доверба, и се состојба да им веруваат
на луѓето кои им нудат помош, информациите кои ќе се добијат во врска
со нивното измачување ќе овозможат подобра дијагноза, лекување и за
нивното евентуално опоравување.33

Почит кон приватноста и скромноста
Во одредени ситуации, медицинското лице мора да покаже разбирање
и почит кон засраменоста и воздржаноста на жената во врска со
медицинските прегледи и за темата за сексуалноста. Потребна е
голема трпеливост за да се помогне на жена жртва на трговија со луѓе
да разбере што е стандардна процедура во гинеколошките прегледи
и дека и поставените прашања се дел од рутинскиот преглед. Жртвата
на трговија ќе треба да биде разубедена дека таа не е одвоена или
третирана поинаку заради нејзиното искуство. Можеби е неопходно да
и се стави на знаење дека е многу далеку од изолиран случај, туку дека
медицинскиот персонал работел со многу слични случаи, и да се покаже
потребното разбирање за да и се овозможи на жртвата да се опушти и
да одговара на прашањата потребни за да и се даде помош. Може исто
така во дадениот контекст да се користат термини и јазик познати на
жртвата на трговија и кои се однесуваат на осетливи и потенционално
срамни телесни функции и делови од телото.

5.5.4 ДИСКРИМИНАЦИЈА И ТРАДИЦИОНАЛНАТА УЛОГА НА ЖЕНАТА
Медицинските лица треба да бидат подготвени да ги препознаат личните
предрасуди и стереотиповите на жртвите на трговија со луѓе кои се
опшествено и културно базирани. Жените, особено оние кои биле жртви,
можат, на пример, да не ги откријат или да ги минимализираат настаните

211

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

и здравствените проблеми од страв дека нема да им се верува. Жените
можат да не го искористат нивното право да бидат информирани за
нивното здравје или можат, од почит кон овластените лица и знаењето
на медицинските лица, особено од машки род, да ја потценат нивната
способност за сфаќање на медицинските информации или нивната
потреба да бидат информирани.
Соодветни информации за здравството и образованието треба да
бидат достапни за теми како што се исхраната и хигиената; општо
функционирање на репродуктивниот систем и гинеколошка нега;
сексуално здравје, практикување на безбеден секс, контрацепција, и
сексуално преносливи инфекции (вклучувајќи симптоми и потенцијални
долгорочни ризици). Професионални медицински лица треба да
помагаат во организирањето на соодветни промотивни активности за
здравјето. Различни активности треба да бидат организирани за жени,
мажи, сексуални малцинства и деца.
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Медицинското лице мора секогаш да инсистира здравствените
услуги да се обезбедени без никаква форма на дискриминација или
да се подложени на некакви размислувања освен за здравјето и
опоравувањето на жртвата на трговија, и дека сите права, вклучувајќи
го и правото на информации и правото да се направи избор врз база
на информациите, се подржуваат во текот на периодот на консултација
и лекување.
Нискиот опшествен и економски статус на жените во многу земји
и понатаму ги намалува шансите за нивното учество во нормален
професионален и социјален живот и го ограничува нивниот пристап
до потребните ресурси за да се одбранат себе си. Во многу култури се
очекува од ќерката да се грижи за родителите. Жените кои се враќаат
без парите кои се очекувало да ги заработат за време на ветеното
вработување надвор од дома можат да бидат подложени на чувства
на длабока вина и срам. Тие можат да бидат изложени на прекор,
казна и одмазда од членови на семејството поради обесчестување на
фамилијата, нарочито во случаи кога семејството платило пари за да ја
договори наводната можност за вработување.
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Во некои заедници е културно, социјално и легално прифатливо за
членовите на семејството да ја отфрлат и дури и да ја убијат жената која
го посрамотила истото. Ако жртвата се сомнева (или постојат причини
за сомнеж) дека ќе има потенцијални чинови на насилство врз неа при
враќањето во такви околности, алтернативни подготовки треба да се
дискутираат и активно да се проследат, според нејзините желби.

5.5.5 СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ
Трговијата со жени има сериозни импликации врз сексуалното и
репродуктивното здравје на жртвите. Повредите на репродуктивното и
сексуалното здравје на жените кој биле жртви на трговија со луѓе најчесто
резултира од сексуално злоставување. Жени кои не се регрутирани
за присилна проституција исто така често страдаат од сексуална
злоупотреба и експлоатација. Лошото сексуално и репродуктивно здравје
има социјални, психолошки и физички импликации, секоја од кои мора
да се третира професионално и со потребна грижа. Жените кои се жртви
на трговија со луѓе за сексуална злоупотреба се најчесто изложени
на сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи ХИВ. Тестирањето
за утврдување на таквите инфекции треба да биде понудено на сите
овие жени, на доброволна основа, и истото да биде придружено со
советување пред и после тестирањето (види во параграф за ХИВ/СИДА).
И тестирањето и давањето на резултати треба да се изврши брзо и во
доверливост.
Медицинските лица треба да им ги обезбедат на жените сите потребни
информации на јазик кој го разбираат и во соодветна форма за нивната
култура, за:
Сексуалното
здравје,
безбедното
сексуално
однесување
и
контрацепција;
Сексуално преносливи болести, симптоми и потенцијални долгорочни
ризици;
Репродуктивното здравје, грижа пред и после породување;
ХИВ/СИДА, вклучувајќи советување пред и после тестирањето;
Општото функционирање на репродуктивниот систем и гинеколошка
нега;
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Обрежување на жените (каде што е соодветно);
Право на здравје и сексуално изразување.
Одговорните лица треба да работаат во партнерство ако е потребно, и да ги
адаптираат информациите кои се насочени кон подобрување на знаењето и
самоодлучноста кај жените поврзани со нивното репродуктиво и сексуално
здравје. Во врска со репродуктивното здравје, има одредени клучни теми
кои имаат потреба од особено внимание.

Бременост
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Медицинските лица мора да ги почитуваат одлуките на лицата кои се
во нивна грижа, да им овозможат поддршка пред, акушерска, и после
породувањето. Овие услуги мора да бидат понудени во сите етапи на
процесот на трговија со луѓе. Треба да се овозможи помош на највисоко
ниво возможно во границите на буџетот за спречување на трговија
со луѓе и програмите за помош и во рамките на локалните законски
можности.
Жените-жртви на трговија со луѓе кои се бремени треба:
да бидат третирани со чувствителност и на неосудувачки начин;
не треба да останат без потребните прегледи или да ја добијат
потребната грижа со прекумерено задоцнување;
да примат соодветно и адекватно советување, грижа и понатамошна
помош;
да не бидат депортирани од земјата ако патувањето и враќањето
во матичната земја претставува ризик пред породувањето, особено
е важно во случаи за кои биле дијагностицирани компликации
во бременоста или при породувањето за кои во земјата-крајна
дестинација нема соодветни услуги.
Во случаи кога жената бара прекин на бременоста, таа треба да
добие информации за нејзините опции во земјата-домакин исто како
и советување и упатување кон соодветните здравствени установи без
одложување. Светската Здравствена Организација проценува дека има
приближно 220000 смртни случаи годишно од небезбедни абортуси, и
дека стапката е повисока кај земјите во развој отколку кај развиените
земји (330 смртни случаи на 100000 абортуси).34
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Контрацепција
Медицинските лица треба да ги советуваат жртвите на трговија со
луѓе за достапните контрацептивни методи и да поделат здравствено
едукативни материјали соодветни на нивната култура кои ги објаснуваат
контрецептивни опции, методи и техники, во согласност со меѓународните
стандарди утврдени од Светската здравствена организација и УНФПА.
Во многу земји, жените имаат многу мало или воопшто немаат право
на избор во врска со нивната бременост. Можеби, поради тоа, темата
за контрацепција треба да се застапи во склоп на пошироки рамки
за правата на жената за информираност без закана од принуда или
насилство.35
Стерилност
Највообичаена загриженост која жртвите ја покажуваат во врска со
репродуктивниот систем е стравот од стерилност кој резултирал од
искуството на трговија со луѓево која вклучувала сексуално насилство.
Многу е важно да се појаснат митовите и реалноста во врска со
стерилноста, покрај извршувањето на сите потребни медицински
процедури поврзани со инфекции и повреди.
Иако сексуалното и репродуктивното здравје се најчесто меѓу најзначајнте
последици поврзани со трговијата на луѓе, тие не се единствената
област за медицинска помош која им е потребна на жените-жртви на
трговија, најчесто ниту е меѓу најважните грижи кај нив. Кога се земаат
во предвид здравствените последици од трговијата со луѓе, вообичаено
е креаторите на политиката и медицинските лица да се фокусираат
на сексуалните и репродуктивните здравствени проблеми (т.е. СТИ,
генитална траума) и да ги исклучат другите здравствени компликации
кои жените може да ги имаат.
5.5.6 СЕКСУАЛНИ МАЛЦИНСТВА
Категоријата вклучува травестити, мажи кои имаат секс со мажи, и жени
кои имаат секс со жени. Бидејќи сексуалните малцинства се состојат од
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маргинилизирана и традиционално прогонета популација, тие бараат
посебно внимание и развој на пракса која е чувствителна на нивната
специфична ранливост и здравствените потреби. Дискриминацијата и
маргинализацијата можат да имаат лош ефект врз нивното ментално
здравје. Треба да се покаже прифатливост, почит и загриженост на
начин на кој лицата ќе се почувствуваат сигурност дека ќе бидат
ислушани а не осудувани. Правата на сексуалните малцинства спаѓаат
во фундаменталните права утврдени со инструментите за меѓународните
човекови права.36
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Вообичаено е сексуалните малцинства да се предмет на дискриминација
и прогон, вклучувајќи и насилство врз нив, и да искусиле сексуално
насилство во врска со нивниот сексуален идентитет. Во некои култури,
жените се силувани во согласност со нивните семејства за да ги
“излекуваат” од лезбејството. Хомосексуалците (или мажите за кои се
сомнева дека се хомосексуалци), најчесто се соочени со силување и се
подложени на деградирачки коментари и гестикулации, малтретирање
па дури и убиства.
Не треба да се прави обид за да се промени идентитетот на лицето. Така
што, ако лицето е биолошки од машки пол, но се идентификува како
жена, медицинското лице треба во сите разговори да го третира лицето
како жена. Во врска со медицинскиот третман, неопходно е да се обрне
внимание на двата аспекти на лицето - биолошкиот и меѓуполовиот.
Сексуалните малцинства кои се травестити можно е да примаат
хормонски лекарства. Лицата можеби не треба да ги знаат дозирањата
и лекарствата кои ги примаат. Медицинските лица имаат одговорност да
се обидат да ги идентификуваат специфичните потреби на лицето, и да
им обезбедат рецепти за хормони доколку се потребни.

5.5.7 ДЕЦА НА ЖЕНИТЕ-ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
Значителен број на жените-жртви на трговија со луѓе се самохрани
родители и најчесто децата живеат во нивната матична земја. Сепак,
има случаи кога жените родиле деца после трговијата со нив и децата
живеат во земјата во која жената била тргувана. Ова станува особено
сериозна загриженост и за мајката и за детето ако жената е уапсена од
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полицијата за време на имиграционите рации и децата биле оставени
сами. Стравот и загриженоста на мајките за нивните деца мора да се
земе во предвид, особено ако во некои случаи има реални причини за
страв од омазда врз децата од страна на трговците со луѓе. Ако децата се
во својата матична земја, на жените треба да им се понуди можноста да
контактираат со нивното семејство дома. Кога децата живеат во истата
држава со мајката, лица од организациите кои нудтат помош на жртви
на трговија со луѓе треба да се консултираат со мајката-жртва во врска
со контактирање на полицијата или други важни официјални лица, како
што се социјалните служби, кои можеби ќе бидат во можност да помогнат
во обезбедувањето на социјална грижа за децата.

5.6 Деца и адолесценти
Децата и адолесцентите се жртви на трговја во многу земји за истиот
облик на експолатација на работна сила и за слична цел како возрасните
(пр. работа во фабрика, покуќарство, проституција, и како невести за
брак). Тие се експлоатирани на начини кои се поспецифични за деца
(пр. детска порнографија, јавач на камила, питање, работење во
рудник, и донација на органи).37 За време на искуството на трговија со
нив, децата растат во физичка и психолошка околина која го нарушува
нивниот потенцијал за нормален и здрав развој.

Децата не се мали возрасни
Медицинските лица кои им помагаат на децата-жртви на трговија
со луѓе не треба да ги третираат како мали возрасни, и истите треба
да бидат внимателни кон нивните посебни потреби во таквите тешки
околности.38
Здравствените последици од трговијата со луѓе можат да бидат
катастрофални за младите луѓе затоа што злоупотребата се појавува
во време кога тие се развиваат физички, психолошки и социјално.
Адолесцентите го формираат сфаќањето за комплексниот свет во кој се
наоѓаат и нивната улога во него. Моделот на однесување кој го здобиле за
време на тој период има тенденција да трае во текот на целиот возрасен
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живот, и адолесцентите сеуште целосно да не го сфатат степенот на
изложеност на ризик. Особено за пред-адолесцентите и адолесцентитежртви на трговија со луѓе, трауматичното и обесхрабувачкото искуство
понатаму ја влошува веќе тешката и сложената развојна фаза за време
на која тие почнуваат да се соочуваат со прашањата кои ќе го одредат
нивниот идентитет (сексуално и поинаку) и самодовербата.

5.6.1 ГРИЖА ЗА ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ-ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА
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Децата и адолесцентите имаат право на здравство и здравствени
услуги соодветни на нивната возраст и одредените барања кои не
само што се најбитни за нивниот опстанок и благосостојбата, но се
исто така фундаментални човекови права поставени од меѓународните
инструменти за човекови права, особено Конвенцијата за правата на
децата (КПД), во која се истакнува дека најдобриот интерес за детето
треба секогаш да биде примарна цел.39 Медицинските лица треба да ги
следат стандардите поставени од ова Конвенција и други релевантни
меѓународни инструменти и препораки кои се однесуваат на правата на
децата и особено на децата-жртви на трговија со луѓе. 40
Дефиниција за деца, адолесценти и млади луѓе41
Конвенција за правата на децата - УНФПА, ЊХО, УНИЦЕФ
Деца
0-18 години
Адолесценти 10-19 години
Младост
15-24 години
Млади луѓе 10-24 години

Дефинициите за деца, адолесценти и возрасни можат да се разликуваат
од култура до култура. Дали адолесцентот ја превзел улогата и
одговорностите на возрасен обично зависи од неговата култура. Сепак,
во врска со педијатриското и адолесцентното здравствено менаџирање,
културните и правните дефиниции на земјата или регионот за кои станува
збор мора да се почитуваат, но само до степен кога не се во конфликт
со меѓународните договорени правила за вршење прегледи, добивање
согласност, протоколите за медицински случаи и слични стандарди за
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грижа. Нема простор за културен релативизам кога се одлучува дали да
се изврши одредено педиатриско дозирање или дозирање на лекарства
на возрасен.
Грижата за децата и адолесцентите-жртви на трговија со луѓе бара:
Формирање на пристапи кои демонстрираат почит и промовираат
партиципација;
Разбирање на комплексните начини на кои нивното минато искуство
им наштетило;
Адаптирање на услугите за да се излезе во пресрет на потребата
на секоја група на деца на начини соодветни на возраста и
карактеристиките на детето во прашање а никогаш несмеат слепо да
се следат програмите дизајнирани за возрасни;
Имплементација на стратегии насочени кон ублажување на ефектите
на траума од минатото и поттикнување на здрав начин на развој.
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Учество
Интернационалните стандарди истакнуваат дека на децата треба да им се
даде право да ги истакнат своите погледи слободно по сите прашања во
врска со нив, и треба на “нивните согледувања да им се даде соодветна
тежина во согласност со возраста и зрелоста на детето” (ЦРЦ, Член 12).42
Овие права мора секогаш да се почитуваат. Во пракса, ова значи кога
и да се изведуваат здравствени прегледи и процедури, медицинските
лица мора да обезбедат целосни информации на ниво на кое детето
може да ги разбери за да му се овозможи на детето да учествува во
одлуките кои влијаат врз неговата благосостојба. Медицинските лица
мора да ги ислушаат децата и да ги земат во предвид нивинте одлуки
сериозно, вклучувајќи одлуки во врска со можноста за враќање во
нивното семејство или матичната земја.
На детето или адолесцентот може даму биде назначен правен старател
кој ќе го претставува.
Внимание: Во некои случаи, правниот старател на детето може да биде
родител или роднина кој го злоупотребувал, или лицето кое го “продало”
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на трговецот со луѓе. Од таа причина, од најголема важност е персоналот
од организациите за помош на жртви на трговија со луѓе, со особена
внимателност да го прашаат детето за искуствата на злоупотреба од
минатото, и како истото било контактирано од лицето кое ја извршило
трговијата. Ова треба да се случи пред да им се откријат било какви
детали за случајот на детето на членовите од семејството. Во случаи кога
има причина да се верува дека детето било или ќе биде злоупотребувано
ако се врати во грижа на членови од семјството (или друго поранешно
живеалиште), персоналот од организациите за помош мора да побара
правен совет и да добије помош од соодветно лице од социјалните
служби или друг специјалист за детска психологија.

(Види поглавје 3, параграф 3.1 за Враќање на малолетни лица.)
Специјалисти за здравје на деца и адолесценти
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Грижата за децата и адолесцентите-жртви на трговија со луѓе мора да
биде овозможена од обучени професионални лица, свесни за нивите
посебни потреби,43 кои јасно се разликуваат од оние на возрасните.
Потребно е медицинските лица да имаат познавања и обука за развојна
педиатрија и адолесцентна медицина. Ако такви ресурси не постојат,
професионални лица обучени за работа со злоупотребувани деца треба
да се регрутираат.

Обезбедување информации и испрашување на деца
Никакви медицински прегледи или процедури не смеат да се превземаат
додека соодветна согласност не се добила, освен во случаи кога
детскиот живот е во непросредна опасност.

Како додаток на општите препораки кои мора да се следат во сите
испрашувања (пр.обезбедување безбедност, добивање согласност,
доверливост- види Прилог „, Етички принципи при грижа и интервјуирање
на жртви на трговија со луѓе и Прилог „„, Контролна листа за интервју),
додатните и специфичните принципи и техники за обезбедување
информации и интервјуирање на деца, вклучуваат:
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Дознавајте колку што е можно повеќе за случајот на детето пред
отпочнувањето на итервјуто и претставете се на јасен и пријателски
начин (зборувањето за нешто со кое детето е запознато помага во
создавањето на блискост).
Создадете простор кој е безбеден и удобен за разговор (вклучувајќи
играчки, книги, игри, итн., за да помогне во создавањето на
блискост).
Создадете блискост со зборување или правење работи кои не се
поврзани со искуството на трговија (пр.дискутирање за работи со кои
детето е запознато, играње игри).
Посветете соодветно време за разговор и не брзајте.
Користете соодветен и пријателски јазик со детето (користење на
изрази со кои се својствени за деца).
Објаснувајте ги работите на начин на кој детето може лесно да ги
разбере (користење визуелна помош кога е возможно).
Одржувајте едноставна и неформална атмосфера (пр.не создавајте
атмосфера на испрашување и притисок за добивање одговори).
Започнете со прашања од отворен тип, дозволувајќи на детето да го
даде своето видување. Избегнувајте затворени прашања, на пр.”Дали
лицето те злоупотребуваше” наместо тоа користете поотворени
прашања, како што се, “Што ти направи лицето?”.
Не инсистирајте на детали кога постојат знаци дека детето кажало
се што знае. Сепак, да се има во предвид дека децата ќе изостават
информации ако точното прашање не е прашано, и ќе дадат одговор
за кој тие мислат дека лицето кое ги прашува сака да го слушне.
Завршете го испрашувањето на начин кој го убедува детето дека
одлично одговорило, и дека ќе сте достапни кога и да сака да
разговара повторно.44
5.6.2 РАСТЕЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕТЕТО И ЕФЕКТИ ОД ЗЛУПОТРЕБАТА
Развој на детето се однесува на нивото на зрелоста во однос на физичките,
когнитивните, јазичните, социјално-емотивните, темпераментните, или
фините и целокупните моторни вештини. Злоставувањето и хроничниот
стрес влијаат врз детето физички, го забавуваат учењето, го ретардираат
растењето и психолошкиот развој.45 Децата кои се жртви на трговија со
луѓе се подложени на постојано заканувачка и опасна околина. Поради
таквиот вид на хронична злоупотреба и стрес, децата и адолесцентите
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се оформуваат во личност која е спремна за опстанок, но која е лошо
адаптирана за справување со нормални, незаканувачки ситуации.
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Според Светската Здравствена Организација, децата кои се
злоставувани често се чуствуваат приморани да формираат врска и да
почнат да им веруваат на лицата во чија грижа се, а кои најчесто се
опасни. Децата чија доверба е злоупотребена најчесто имаат тешкотија
да остварат автономија и интимност. Верувајќи им на возрасните дека
се грижат за нив и дека тие знаат најдобро, децата често заклучуваат
дека нешто мора да не е во ред со нив самите, и поради тоа тие се
одговорни за лошите работи кои им се случиле или за лошите работи кои
тие ги направиле. Ефектите од злоупотреба кои се развиваат можат да
бидат окарактеризирани со неможност за остварување на приврзаност,
намалената самопочит и редуцирани социјални контакти. Исто така може
да се појават проблеми со многу сексуално или агресивно однесување,
злоупотреба на супстанци, дисоцијација, самоповреда или други
нефункционални начини на справување со стресот и анксиозноста.46
Медицинските лица се одговорни за користење на стратегии кои
го промовираат здравјето, како и програми и активности кои го
препознаваат нивото на развој на детето и им помогнат на децата и
адолесцентите да си ги повратат и да понатаму да ги развијат нивните
способности за активен живот и живот кој има некаков смисол. Ова
вклучува обрнување внимание на широк спектар на потреби, меѓу кои
за прехрамбени, физички, психолошки и образовни потреби.

Претходно злоставување и негрижа во фамилијата, и трговијата со
луѓе
Децата кои се жртви на трговија со луѓе најчесто доаѓаат од околина
која е насилна, физички и психолошки штетна или нестабилна. Нивното
заведување или злоставување во околностите на трговија со нив ги
потврдува негативните и деструктивните перцепции за светот на децата,
за другите луѓе и за себе.
Емпириските докази од прифатилиштата и програмите за помош на
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жртвите на трговија со луѓе сугерираат дека значителен број од децата
со кои се тргувало или доаѓаат од нефункционална семејна средина,
како што домови во кои имало злоупотреба, самохрани семејства
после развод, одделување или смрт на родител, сиротишта или државни
домови за незгрижани деца, центри за бегалци, или бегство од дома и
живеење на улица. Во некои случаи, децата биле продадени или тргувани
од блиски членови од семејството.
Препознавањето на ризикот со кој децата се соочени во семејните
околности е основа за секоја проценка на здравствените потреби, за
да се сфати детската перцепција на луѓето и да се проценат опциите за
планирање на интеграција и реинтеграција. Во региони кои претрпеле
ефекти од војна, криминал, политички прогон, природни катастрофи
или епидемии, родителите можеби се мртви или повеќе не се достапни
за детето кое било жртва на трговија, па тоа е сирак. Во региони каде
распространетоста на ХИВ кај возрасните достигнува скоро 40 проценти
и голем број од луѓето почнале да умираат од СИДА, постои загриженост
за генерацијата на деца без родители кои можат да станат ранливи на
трговија со деца.
Сексуално злоставување на деца
Слично на трговијата со возрасни, некои деца можеби биле сексуално
злоупотребувани пред и за време на трговијата со нив, или и во
обата случаи. Студиите за распространетост на детско сексуално
злоупотребување од 20 држави индицира дека помеѓу 7 и 36 проценти
женски деца, помеѓу 3 и 29 проценти машки деца биле сексуално
злоставувани.47 Подоцна во околностите на трговија со луѓе, сексуалното
злоставување и експлоатација на децата е вообичаено, дури и за деца
кои не работаат директно со проституција.
Сексуалната злоупотреба на децата резултира во значителни непосредни
и долгорочни здравствени последици, вклучувајќи сексуално преносливи
болести, повреди на гениталиите, иден сексуален ризик и злоупотреба на
супстанци, тешкотија за формирање здрава сексуална врска, депресија
и самоубиство.48 Сексуалната злоупотреба влијае на тоа како децата,
особено пред-адолесцентите и адолесцентите гледаат на своето тело,
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нивната вредност и нивните врски со други (подетално во: Посебни
околности кои треба да се земат во предвид за менталното здравје,
параграфи 5.5 и 5.8). За адолесцентите кои сеуште го истражуваат и
развиваат своето сфаќање и однесување за полот и сексуалноста,
насилниот и принудниот вовед во сексот и сексуалните врски формира
навики на штетни врски и пракси во иднина .49
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Постојат пречки во откривањето на сексуалната злоупотреба кај децата,
т.е. чувство на виновност, верување во сопствената комплицираност,
потреба да се заштити лицето кое ги злоставува, предупредувања
од злоставувачот за откривањето, и страв од одбивање и одмазда.
Дискусиите со деца за сексуална злоупотреба најдобро е да се изведат
од професионални лица обучени за посебни техники со кои се користат
кога се зборува со злоставувани децата. Во организации сиромашни
со ресурси, каде не се достапни искусни медицински лица, на овие
дискусии треба да им се пристапи внимателно и од лице со кое детето
веќе формирало цврста врска.

5.6.3 ПРИЈАТНА ОКОЛИНА ЗА ДЕЦА
Годините се критичен фактор за одредување на соодветната ментална
грижа и помош. Заробени во околности на злоставување, децата го
адаптираат нивниот систем на вредности и нивното однесување за да се
прилагодат на светот со кој се соочиле. Како што објаснува еден експерт
за траума и насилство, во околности на злоупотреба детето “мора да најде
начин да го сочува чувството за доверба во луѓе кои се недоверливи,
безбедност во ситуација која не е безбедна, контрола во ситуација која
е застрашувачки непредвидлива, сила во ситуација на беспомошност.
Можноста да се грижи за себе, тоа мора да ја компензира за негрижата
и незаштита од страна на возрасните со единственото средство на
располагање - незрел систем на психолошка одбрана”.50
Учењето и образованието се темел на развојот на детето. Веднаш штом
е возможно, неопходно е да се започне со нудење на образовни часови,
подучувања, или запишување на децата во локална школска програма
(кога е безбедно и соодветно). Кога е возможно и соодветно, треба да
се земе во предвид заедничко советување со деца кои имале слично
искуство.
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5.7 Околности за ментално здравје кои треба да се
земат во предвид при грижата за жртви на трговија
со луѓе
5.7.1 МЕНТАЛНА МОРБИДНОСТ
Менталното здравје и менталните болести се тешки за дефинирање
и затоа е најдобро да се согледаат како развојни точки. СЗО/ ЊХО
предлага концептите за ментално здравје да вклучуваат:
(...) субјективни перцепции за благосостојба, самопочит,
автономија, компентенција, меѓугенерациска зависност, и
самоактуелизација на интелектот на лицето и емоционалниот
потенцијал. Од културна перспектива, скоро е невозможно
разбирливо да се дефинира менталното здравје.51
ИОМ ја опишува менталната здравствена грижа да се сфати во најширок
смисол, т.е. пошироко од недостаток на ментални пореметувања, и не
како синоним за психијатриска грижа. “Психосоцијалиот пристап” е
опишан како специфичен начин на сфаќање и справување со менталната
благосостојба. Следењето на психосоцијалниот пристап имплицира
врска помеѓу социјалните и културните фактори и функционирањето на
“психата” или, повоопштено, ментална благосостојба. Ова значи дека за
да се сфати функционирањето на индивидуата, таа мора да биде видена
во контекст кој го вклучува семејството, заедницата, или културата.
Психосоцијалниот пристап исто така имплицира дека менталната
благосостојба на лицето или групата може да биде под влијание на
нивната реакција на социјалните фактори кои ги опкружуваат.52
Денес, истражувањата за ментално здравје и трговијата со луѓе се
оскудни. Повеќето од тоа што го знаеме за психолошките реакции на
жртвите на трговија со луѓе се заснова примарно на сведочења од
организации кои работеле со жртви на трговија со луѓе, на самите жртви,
како и на многу мала количина на квалитетно истражување.
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5.7.2 ПСИХОЛОШКА ПРИНУДА И ЗЛОУПОТРЕБА ВО КОНТЕКСТ НА
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
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Психолошката принуда и злоупотреба се одбележја за жртвите на
трговија со луѓе, и се фундаментални тактики употребувани од трговците
за манипулација на лицата и нивно ефективно задржување како
заложници. Тактиките за психолошка контрола вклучуваат заплашувања
и закани, лаги и измами, емоционална манипулација и наметнување
на небезбедни, непредвидливи и неконтролирачки настани. Таквото
псхолошко злоставување е обично постојано и екстремно, и често
извршено на таков начин за да ја уништи психолошката и физичката
одбрана на лицето. Прво, лицето е присилено на “екстремни услови
за опстанок” за време на кои можноста за смрт е реална и лицето ја
сфаќа загубата на контролата врз личната безбедност. Вториот стадиум
вклучува “физичка исцрпеност”. Лицата се присилени да работаат многу
часови и денови, што им овозможува на трговците поголема контрола
(и зголемен профит). Без слободно време за одмор, лицето е исцрпено
и не е во состојба да ги разгледа опциите и да размисли за одбранбени
стратегии. Контролата и изолацијата се последните елементи кои
трговецот ги применува за обезбедување на зависност. Во околности
кога жртата се држи како заложник, каде единствениот контакт е
со трговецот, перцепциите на истата за светот и за себе се одраз од
нејзината искривена конструкција за светот.53

5.7.3 УПОТРЕБА НА ПСИХО-АКТИВНИ СУПСТАНЦИ И ЗАВИСНОСТ
Лицата кои биле жртви на трговија со луѓе често наидуваат на некаква
форма на супстанци и лесно можат да развијат зависност од истите.
Дрогата и алкохолот се често користени од трговците со луѓе при
грабнувањето и/или контролирањето на жртвите на трговија. Супстанците
кои создаваат зависност се користат не само за да се покорат лицата,
туку најчесто се воведени и за да креираат зависност која ја присилува
жртвата на трговија, зошто кога веќе станала зависник, жртвата ќе се
потпира на трговецот како нејзин снабдувач. Исто така дрогата може да
се користи за да се натера жената која била принудена на проституција
да биде покорна за време на средбата со нејзиниот прв клиент. Дрогата,
илегална или не, може да биде конзумирана, со присила или доброволно,
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за да им овозможи на лицата да работаат многу часови, да прифатат
потешка работа (или повеќе клиенти во случај на проституција), да се
поднесат тешките услови и начинот на кој се третирани, да поднесат
активности кои тие ги сметаат за понижувачки или одвратни, или да им
помогнат на лицата да се справат со траумата и стресот од ситуацијата.
Медицинските лица кои работаат со жртви на трговија со луѓе треба
да се свесни за причините зошто лицата можат да развијат зависност
од хемиски супстанци, и да ги сфатат знаците и симптомите поврзани
со неа. Ако жртвата на трговија го открие својот проблем со зависност
од хемиски супстанци или ако член од персоналот се сомнева во
таков проблем, лицето треба да биде упатено кон соодветно обучен
медицински персонал.

5.7.4 ВООБИЧАЕНИ ИЗВОРИ НА СТРЕС ДОДЕКА СЕ ВО ГРИЖА НА
ОРГАНИЗАЦИИТЕ КОИ НУДАТ ПОМОШ
Иако се оддалечени од околностите на трговија со луѓе и се наоѓаат во
грижа на лица кои им помагаат и можат да им овозможат психолошко
олеснување на многу начини, новата средина може исто така да
предизвика нови тензии. Некои од најчестите извори на стрес се
опишани подолу.
Интервјуа со органите за спроведување на аконот. Средбите со
полицијата и официјалните лица од миграционата служба се стресни на
многу начини за жртвите на трговија со луѓе. Многу од жртвите расудуваат
дека во нив сигурно сите се сомневаат или дека можат да бидат уапсени,
дека не им се верува, чувствуваат вознемиреност предизвикана од
наметливата и напрегната природа на интервјуто и истрагата, веруваат
дека има точни и погрешни одговори кои фунадаметнално ќе влијаат врз
нивната иднина (пр. миграциониот статус, одмазда од трговците со луѓе)
и често имаат дупки во сеќавањето или не се способни да се потсетат
на важни детали, заради разумниот претстоечки страв и сомневање во
службените лица од органите за спроведување на законот (најчесто ги
поврзуваат со нивното искуство или ликот на корумпирани или опасни
официјални лица).
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Медицинските лица треба да ги подготват лицата за средбата со
службениците на органите за спроведување на законот објаснувајќи им
го значењето на средбата, најверојатната природа на прашањата кои
ќе се поставени и како тоа може или не може да влијае врз нивната
иднина.
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Сведочење на судски процеси и давање криминални докази.
Чекањето за сведочење и сведочењето против трговецот со луѓе се меѓу
најстресните настани за жртвите на трговија. Ваквото искуство може
повторно да предизвика траума за жртвата на трговија со луѓе, без
разлика која етапа на опоравување ја достигнала. Квалификувани лица
треба да се одредат за подготвување на жртвите на трговија со луѓе за
претстоечкото судење. Кога е возможно, и во согласност со локалните
закони, квалификувано медицинско лице треба да им овозможи на
лицата да ја посетат судницата каде што ќе сведочат и да им помогне
да сфатат кои прашања можеби ќе им бидат поставени (особено во
потенцијално агресивните и обвинувачките одбрамбени тактики).
Процес на аплицирање за миграција. Немањето на легален статус во
земјата ги прави жртвите на трговија со луѓе нервозни и ги спречува
физички и психолошки да инвестираат во нивната иднина. Тоа го
намалува чувството на стабилност на лицето и го зголемува впечатокот
дека им недостасува контрола врз сопствениот живот.
Разговор со семејството или децата. Разговарањето по телефон со
саканите луѓе дома може да им донесе олеснување, но исто така може
да предизвика чувства на тага, осаменост или вина што се оддалечени
од нив. Во некои случаи, членовите од семејството можат да бидат
груби и да ги обвинуваат жртвите. Медицинските лица треба да сфатат
дека овие разговори можат да бидат многу емоционални и треба да се
достапни за да им дадат подршка на лицата после нивниот контакт со
нивните блиски лица.
Медицински процедури, резултати од тестови. Подложеноста на
медицински процедури и примањето на резултати од медицински
тестови можат да предизвикаат вознемиреност, особено за лица кои
не им е познат западниот стил на медицинска пракса, користењето
на здравствениот систем или средината на клиничките објекти.
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Формалните околности и процедури, стравот да не него разберат тоа
што им е кажано и што се случува, или сомневањето дека тестовите
ќе резултираат во лоша прогноза, ја сугерираат потребата за присуство
на лица од организациите за помош кои ќе им интерпретираат што се
случува и да им ги ублажат некои од овие стравови.
Кофликти или досада во прифатилиштата. Околностите во
прифатилиштето можат да бидат стресни од многу причини (разновидни
трауматизирани лица кои живеат заедно, лица со различни етнички и
културни позадини живеат едни покрај други, ограничување на движење
или соодветно однесување, бавно минување на времето и досада, итн.).
Лицата можат да подлегнат на нездрав начин на користење на слободното
време и намалување на тензијата од живеење во таква привремена
средина (пушење, создавање конфликт, напуштање на програмата).
Медицинските лица треба да се обидат да ги спречат овие проблеми
со овозможување на жителите да учестувуваат во физички активности
(пр. прошетки надвор, простор за вежбање) до возможен степен,
земајќи ги во предвид безбедносните прашања како и со внесување
на редовна интелектуална стимулација и забава во животите на жртвите
(пр.образовни книги и книги за забавни активности, радио, игри). Во
поглавје 4 можат да се најдат повеќе информации за активностите кои
можат да се понудат во прифатилиштата.
Враќање. Очекувањето за враќање дома може да предизвика страв,
вознемиреност, истоштеност, тага и лутина кај жртвите на трговија
со луѓе кои можеби се плашат од одмазда, имаат чувство дека го
разочарале нивното семејство, или се нервозни за тоа како ќе најдат
работа или приход за издржување на себе си и семејството. Оние кои
им даваат психолошка поддршка на лицата кои ќе бидат вратени во
нивната земја мора да посветат колку што е возможно повеќе време за
да им помогнат на лицата да се подготват за враќање дома. Ова може
да значи истражување на чувства (кои понекогаш ќе бидат измешани)
за враќање дома, треба да им помогнат на лицата да размислат со кого
ќе живеат, каква работа ќе работаат. За многу жртви на трговија со луѓе
тоа значи да им се помогне да ги идентификуваат организациите кои
ќе им пружат услуги според нивните ментални и физички здравствени
потреби (подетално во параграф 5.13 и 5.14 од ова поглавје).
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Стресот поврзан со враќањето дома може да стане засилен за време на
транзитот за дома, за време на патување со авион или воз или додека се
чека за транзит. Не е необично лицата да се обидат да се ослободат од
стресот или да ги умртват чувствата со нарачување алкохол и пијанчење.
Важно е да се предупредат лицата дека пиењето алкохол во авионот
(или друго сретество за транспорт) може да предизвика искушение, но
пијанчењето ќе создаде проблеми за нив со авионската компанија (во
некои случаи и криминално обвинение за опасно однесување), и ќе ја
оневозможи помошта при слетувањето.

5.8 ХИВ и СИДА
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Има многу погрешни верувања за ХИВ и СИДА кои ја компромитираат
здравствената грижа и предизвикуваат непотребен стрес и кај пациентите
и кај лицата кои им нудат помош. Бидејќито жртвите на трговија со луѓе се
доста изложени на ХИВ, важно е сите лица од организациите за помош
да се информирани за биолошките, психолошките и социолошките
импликации на ХИВ и СИДА. (Подетално во: ИОМ Поситион Папер за
ХИВ/СИДА, дел од листата на предложени материјали за понатамошни
информации од поглавјето за здравје од овој прирачник).54
ЗОШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА ХИВ И СИДА?
Бројот на луѓе инфицирани со ХИВ, вирусот кој предизвикува СИДА,
сеуште расте. Секој може да биде инфициран со ХИВ, без разлика на
која социјална класа, националност, раса, религија или сексуална
ориентација припаѓа. Затоа, секој треба да биде информиран за ХИВ
и СИДА, за да знае како да се заштити себе си и другите. Најдобриот
начин да се креира околина на сочувство и разбирање, и да се бори со
дискриминацијата и стравот, е да се обезбедат точни информации за
ХИВ и СИДА.
ШТО Е ХИВ?
ХИВ е кратенка од Хуман Иммунодефициенцѕ Вирус (Вирус кој
предизвикува недостаток на имунитет кај луѓето).
ХИВ се пренесува преку сексуален контакт помеѓу луѓе и преку крв.

ГЛАВА 5 ЗДРАВСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Лицата кои се заразени со ХИВ остануваат заразни до крајот на
своите животи. Дури и кога изгледаат и се чувствуваат здраво, тие
можат да го пренесат вирусот на други.
Инфекцијата со ХИВ е трајна инфекција, за која сеуште нема лек или
вакцина.
ХИВ инфекцијата не е СИДА, но може да доведе до СИДА.

ШТО Е СИДА?
Кога ХИВ влегува во телото, го оштетува имунолошкиот систем кој во
нормални услови не заштитува од инфекции.
СИДА е кратенка за Ацљуиред Иммуне Дефициенцѕ Сѕндроме/
АИДС или синдромот на стекнат имунолошки недостаток, всушнсот
група (синдром) на возможни болести кои можат да резултираат од
инфекцијата со ХИВ.55
Повеќето луѓе со ХИВ евентуално ќе развијат СИДА, но лице може да
биди заразено долго време, дури и многу години, пред имунолошкиот
систем да ослаби, или да стане дефицитен, и да не може да се бори со
инфекциите како порано па тогаш настапува СИДАта.56

КАКО ЛИЦЕТО СЕ ЗАРАЗУВА СО ХИВ?
Главниот начин за пренесување на ХИВ е преку незаштитен секс со
некого кој е заразен.
Овој вирус исто така се пренесува од едно лице на друго преку инекции,
на пример со повторно користење на ист шприц. ХИВ може исто така
да се пренесе преку трансфузии на заразена крв или производи од
крв, иако овој начин на пренесување стана многу редок во земјите
кои се во состојба систематски да го тестираат донаторот на крв.
Инфицирани бремени жени можат да го пренесат ХИВ на нивните
деца за време на бременоста и породувањето, исто и како преку
доењето.
Човек можи да се зарази со ХИВ преку употреба на нестерилни
инструменти за сечење како што се игли, ножеви и жилети кога на
истите протекла заразена крв.
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ХИВ не може да се пренеси преку секојдневен контакт со заразени
лица.57 Тој не може да се пренесе со користење на ист тоалет или туш,
ракување, делење на чинии и прибор за јадење, користење на ист
телефон, или делење облека со заразена личност. Човек исто така не
може да се зарази преку пот, солзи, кивање, кашлање или урина. ХИВ
не се пренесува преку касање од инсект, како што е комарецот. Никој
досега не бил инфициран со ХИВ од прегрнување со некого кој живее
со таков вирус.

КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ ОД ХИВ?
ХИВ инфекциите преку сексуален контакт можат да се избегнат со:
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Апстинирање од пенетрирачки сексуален однос;
Имање секс само со еден партнер кој не е заразен и кој нема секс со
друго лице;
Правилно користење на кондоми;
Водење грижа за игли, шприцеви и други инструменти кои се користат
и кои можат да предизвикаат крварење, истите треба да се или
некористени или стерилизирани.

ШТО Е СО ХИВ ТЕСТИРАЊЕТО?
Возможно е да се открие дали едно лице е заразено со ХИВ преку
тестирање на крвта. Луѓето кои го знаат нивниот статус можат да се
заштитат себе си и нивните партнери, можат да превземат соодветна
грижа за нивното здравје и да донесат помудри одлуки за својот живот.
Кога лицето знае дека е ХИВ позитивно може да има и негативни
последици, како што е зголемен стрес и несигурност, тешкотија во
стапување и одржување на врски, терет на држење во тајност ако
резултатот не е дискутиран со друго лице, и возможна обележаност
и дискриминација ако лицето го сподели тоа сознание. Исто така,
ако лицето е ХИВ позитивно може да повлече бројни рестрикции, на
пример за имиграцијата и слободата на движење, за вработување и за
здравствено осигурување.
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Поради тоа, одлуката да се направи ХИВ тест треба внимателно да се
обмисли и треба да биде доброволна. Кога тие се соодветно советувани,
искуството на ИОМ говори дека повеќето жени и деца - жртви на
трговија со луѓе кои примиле помош при враќањето и реинтеграцијата
инсистираат на ХИВ тестирање исто како и на медицински прегледи и
прегледи за репродуктивното здравје како и психолошко советување.
ИОМ го поддржува доброволното ХИВ тестирање на луѓето кои биле
жртви на трговија.
Некои од матичните земји бараат извештај за ХИВ статусот на жртвите на
трговија со луѓе кои се вратени во земјата. Во такви случаи, ИОМ препорачува
лицето да биде советувано, но ХИВ тестирањето да се изврши од страна на
агенција која не е вмешана во враќањето. Со таквиот начин, услужното лице
нама да биде во позиција да го прекрши договорот за доверба со давање на
медицински информации, и нема да биде одговорно за известувањето на
властите во земјата на враќање.
Слично, и поради тоа што и надворешните агенции се исто така обврзани да
ја известат земјата на потекло за ХИВ статусот на лицето, ИОМ препорачува
во такви околност ХИВ тестирањето да не се изврши во транзит земја
или крајна естинација, туку жртвите да бидат охрабрени да се изврши
во матичната земја. ХИВ тестирањето мора да вклучува задолжително/
пропишано советување пред и после тестирањето.

СОВЕТУВАЊЕ ПРЕД И ПОСЛЕ ХИВ ТЕСТИРАЊЕ
Професионално советување мора да е достапно пред вршењето на ХИВ
тестирањето. Потребна е согласност од жртвата пред самиот ХИВ тест.
Советување после тестот мора да е достапно за сите лица, вклучувајќи
ги и жртвите на трговија со луѓе чии тестови се негативни. На оние
чии тестови се позитивни ХИВ мора да им се овозможи компетентно
и сензитивно советување после тестот во онолку сесии колку што е
потребно и додека е потребно.
Крајната цел на советувањата пред и после ХИВ/СИДА тестирање е за
да се овозможи:
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Сите имигранти/жртви на трговија со луѓе целосно да го сфатат
значењето на резултатот од тестот.
ХИВ позитивните лица да се целосно свесни за неопходноста да се
избегне пренесување на вирусот на други лица.
ХИВ позитивните лица да знаат како да го избегнат пренесувањето на
вирусот на други лица. lvii
(Подетално во ИОМ ХИВ/СИДА советување и тестирање во контекст на
здравствена проценка при имиграција, Советнички препораки, идната
2006.)

ЛЕКУВАЊЕ НА ХИВ
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Луѓето кои живеат со ХИВ можат да уживаат добро здравје многу години
без посебно медицинско внимание, едноставно со водење грижа за
себе си, на пример, со јадење на здрава храна, добивање соодветен
одмор, одржување добра хигиена, да бидат активни и ангажирани.
Луѓето кој знаат дека се ХИВ позитивни можат да добијат соодветно
лекување за инфекцијата и условите поврзани со ХИВ.
Од 1996, наваму достапна е и виско активната антиретровирална
терапија (АРТ) која длабоко го модифицира курсот на ХИВ инфекцијата.
Засега таквата терапиа е особено присутна во развиените земји но има
надеж дека АРТ наскоро ќе стане достапна и во земјите во развој исто
така. Знаењето и праксата за започнување на лекувањето исто така
се проширува многу брзо. Лекувањето на ХИВ има потреба од буден
мониторинг, бидејќи може да се појават сериозни несакани ефекти.
Исто така, неправнилно извршеното лекување е опасно поради што
може доведе до видови на ХИВ отпорни на лекарствата.

ПОДЛОЖНОСТ НА ДЕЦАТА НА ХИВ/СИДА
Децата со висок ризик од силување и сексуално злоствување се доста
подложни на ХИВ инфекција. Насекаде во светот, стравот од ХИВ/СИДА
ги тера мажите да бараат сексуални партнери меѓу помлади жени, за
кои тие сметаат дека има помалку шанса да бидат заразени со ХИВ.
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Митот дека доколку се има секс со девица ќе ги излекува од ХИВ, СИДА
и други сексуално преносливи инфекции е присутен во многу земји.
Сексуално експлоатираните деца се исто така на голем ризик да се
здобијат до ХИВ, особено кога боледувале од сексуално преносливи
инфекции а не се лекувале.
На децата треба да им се понуди советување пред и после ХИВ
тестирањето соодветно на нивната возраст од лица обучени за работа
со деца. Како и кај возрасните, и кај децатасите ХИВ тестирања мора
да бидат доброволни и за истите треба да биде дадена согласност.
(Поподробно: параграф 5.6 од истово поглавје).

ПРЕНЕСУВАЊЕ ОД МАЈКА НА ДЕТЕ
Сега е возможно драматично да се намали ризикот од пренесување
на ХИВ од мајка на дете со лекување на мајката пред пороѓајот. Во
сите случаи кога бремена жена е ХИВ позитивна, медицинските лица
мора да и понудат такво лекување. Во пракса, ова може да значи дека
ако жената треба да се врати на локација каде има мала можност за
безбеден пороѓај, лица од огранизациите за помош треба да изнајдат
други опции (вклучувајќи и правни мерки) за да се осигура дека таа ќе
може да се породи на локација каде таа и детето ќе примат соодветно
лекување.

5.9 Медицинско-правни аспекти на здравствена
помош на жртвите на трговија со луѓе
Сите медицински лица кои им помагаат на жртвите на трговија со
луѓе треба да ги земат во предвид медицинско-правните димензии
на процесот на трговија со луѓе. Подетални препораки во врска со
законските права на жртвите и опциите за примена на законот се дадени
во поглавјето 6, Соработка со законските извршни органи. Затоа, овој
дел ќе нема за цел да се залага жртвите да соработуваат со законските
извршни органи или истите да покренат постапка против трговците со
луѓе. Тој ќе служи само за да се потенцираат најважните принципи и
очекуваната улога на здравствените услужни лица да и помогнат на
жртвата на трговија доколку истата доброволно се одлучи да соработува
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со законските извршни органи. Со сфаќањето и применувањето на
медицинско-правната улога, медицинските лица можат значително да
придонесат на таквите правни процеси. Од таа причина, медицинските
лица треба да се свесни за следните принципи вклучени во давањето
медицинско-правни сведочења за трговија со луѓе:
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Сите докази добиени од медицинските податоци (вклучувајќи
резултати од историјатот, прегледи, лабораториски, рентген и други
дијагностички резултати, како и лекувањето) мора да бидат строго
доверливи и достапни само на законските извршни органи со дозвола
на жртвата на трговија.
Медицинските податоци можат да бидат побарани од судот, и да им
биде наредено на услужниот персонал да ги дадат таквите докази
на официјалните истражни лица кои работаат за обвинителството и
одбраната на наводниот трговец со луѓе. Затоа е важно за медицинското
лице да и објасни на жртвата на трговија како нивните медицински
податоци и информации можат да бидат искористени, и ако жртвата
на трговија одбие да помогне, да и помогне во правниот процес, и
да одбие создавање и користење на медицински информации во
судскиот процес против трговецот со луѓе.
Во некои случаи медицински персонал од организацијата може
да биде повикан на суд како експерт - сведок. Лицето може да
избегне такво ризично сведочење со регрутирање на надворешен
судски експерт (со согласност на жртвата на трговија со луѓе) кој би
ги презентирал податоците на суд. Медицинскиот персонал треба
секогаш да присуствува на средбите или прегледите на жртвата со
надворешниот експерт, за да овозможи поддршка и за жртвата и за
сведокот, но само ако жртвата побара таква поддршка.
Иако тие самите не даваат дирекно сведочење на суд или кај
официјалните лица на законските извршни органи, со согласност на
жртвата, персоналот од организацијата (препорачливо здравстените
или социјалните работници кои имаат врска со жртвата на трговија
со луѓе) треба секогаш да ја придружуваат жртвата на трговија
на сите судски појавувања и истражни средби со службениците од
законските извршни органи, за да обезбедат психолошка подршка и
да и помогнат на жртвата да се чуствува поудобно при соработката со
таквите органи.
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Поради можноста судот да му нареди на персонал на организацијата
нивните информации да бидат достапни за судот, работниците од
здравствените служби треба да имаат основно познавање и обука за
судска медицина. Таквиот персонал треба да биде компетентен да ги
идентификува релевантните аспекти на историјатот (пр.силовање,
затворање), и знаци поврзани со физички прегледи (пр. знаци од
гребнатини, повреда на меко ткиво или коски, неисхранетост, итн.), да
побараат основни лабараториски и рентгенски снимки за потврда на
дијагноза, и да зачуваат релевантни податоци (пр. судски досиеја кои
содржат резултати од медицински прегледи), вклучувајќи документи
и фотографии од повреди, рани, итн. Лицето од здравствената служба
исто така треба да има основна обука за да може да добие корисни
медицински примероци поврзани со случајот за понатамошно
тестирање, ако тоа е побарано во текот на истрагата. Постои можност
да се консултираат и судски експерти кои би асистирале во правниот
случај на страна на жртвата на трговија со луѓе.
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5.10 Односот помеѓу медицинското лице и пациентот
Во врската/односот помеѓу медицинското лице од здравствената служба
(пр.медицинска сестра, доктор, психолог, или социјалниот работник) и
клиентот/пациентот постои нерамнотежа на моќ. Нерамнотежата често
предизвикува пациентите да се колеблви да постават прашања, да го
искажат своето мислење, да го преиспитаат мислењето на медицинското
лице или да направат одлука во врска со нивното здравје. За жртвите
на трговија со луѓе, нивната почит кон професионалното лице од
здравствената служба може да е поттикната од нивните чувства во
врска со лицата од власта кои тие ги развиле кога биле под контрола
на експлоаторите. Исто така, не е невообичаено за лицата кои примаат
помош, особено оние кои веруваат дека нивната благосостојба дури и
нивниот живот, можеби зависи од безусловно прифаќање на она што
другите го предлагаат, да имаат за цел да задоволат, да не предизвикуваат
проблеми” и да веруваат дека послушноста и доброто однесување ќе им
овозможи понатамошна помош.
Од страна на медицинското лице, не е невообичаено да превземат улога
на заштитник и да реагираат на начин со кој ќе го покажат своето знаење
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и авторитет. Здравствените лица треба да внимаваат да не наметнат
авторитивен и наредбен тон, туку повеќе информативен и утешителен
тон. Треба да користат јазик и терминологија која пациентот може да ја
разбере, и треба редовно да го поддржуваат мислењето на пациентот.
Исто така, додека вршат преглед или процедура, медицинските лица
треба да го поддржат и утешат пациентот со објаснување чекор по чекор
што прават и од која причина, и колку долго ќе трае. Медицински лица
се успешни тогаш кога успеваат да му помогнат на пациентот да ја сфати
својата медицинска состојба и препишаното лекување.
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Друг проблем својствен за врската пациент-медицинско лице е дека, за
многу жртви, медицинските прегледи се застрашувачко, наметливо, дури
и понижувачко искуство. Многу луѓе во светот никогаш немале физички
преглед. Во некои области, медицинското лице не смее да го допре
пациентот, туку само да ги процени симптомите и да предложи лекување
или да понуди препишување на лекарства. Не е воопшто необично за
жена никогаш да немала карличен преглед, и да не е свесна дека таков
преглед постои како рутински дел од генекоглошки преглед. Особено за
деца, адолесценти и жени кои биле сексуално злоупотребени, овој тип
на наметлив преглед може да изгледа како понатамошно повредување.
Од оваа причина, се преферира да им се даде на жените и девојките
опција да бидат предгледани од женско медицинско лице. Треба да се
направи секој возможен напор таквата опција да биде достапна.

Од особена важност за медицинското лице е да одвои време да им ги
објасни на жртвите на трговија со луѓе причините за секоја процедура,
и што таа специфично ќе вклучува. Од голема помош е ако чекорите на
процедурата се објаснати пред и после медицинскиот преглед.

5.11 Здравствени компоненти во проектите за
трговија со луѓе
Треба да се претпостави дека заштита од трговијата со луѓе ќе вклучува
и здрвствени компоненти, па така се препорачува рано планирање
започнувајќи од предложениот нацрт за проектот, почетната и
имплементационата фаза. Сепак здравствените компоненти може да се
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разликуваат од еден проект до друг, секако, од една земја од друга.
Предлагачот на здравствениот проект кој, заради природата на овие
активности, треба да биде медицинско професионално лице со доволно
авторитет и знаење за оваа задача, треба да ги изврши следните основни
активности. Листата е дадена само илустративно и е адаптирана од
релевантните делови на процесот на планирање користен од ИОМ.
Контролна листа за креирање и имплементација на здравствени
компоненти во проектите за заштита и помош против трговија со луѓе:
Да се истражи и анализира демографијата (вклучувајќи ја
диструбуцијата според возраст и пол) и епидемологијата на болести
(особено болести од важност за јавното здравство, како што се ТВ,
хепатитис, маларија, сексуално преносливи болести, ХИВ/СИДА, итн.)
на популацијата од каде најверојатно жртвите на трговија со луѓе би
потекнувале, исто како и популацијата со која жртвите на трговија со
луѓе ќе стапат во контакт за време на транзитот и по пристигнувањето
на крајната дестинација.
Да се добијат соодветните овластувања, или истите да се во процедура
на добивање, пр. релевантното министерство за здравство (дозвола
за работа), локалните здравствени овластени служби (камп, болница
или употребата на градските клиники или лаборатории), националните
здрвствени овластени служби (барања за известување на јавното
здравство), релевантните имиграциони, безбедносни или други
владини оддели, итн.
Да се проценат/одредат потребните локални капацитети и залихи
во и надвор од прифатилиштето и да се осигура дека има доволни и
соодветни капацитети и простор за сместување и обезбедување на
медицинска грижа за очекуваниот број на жртви на трговија со луѓе за
секое време: простории за клинички прегледи кои ја нудат потребната
приватност и опрема, медицински историјат и испитувања, физички
прегледи и процедури (на пр.висина, тежина и флеботомија), разладни
системи и одржување на соодветни температури за супстанците кои
се осетливи на топлина (на пр.лекарства, вакцини, реагенси, итн.)
(прочитајте и во параграфот за менаџирање со просторот од ова
поглавје).
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Да се идентификуваат и проценат соодветните локални служби на
кои лицата можат да им се обратат ако е потребно. Да се направат
протокли за упатување/трансфери со болници, клиники и други
медицински служби (вклучувајќи препораки за пријавување, трошоци
и финансиски наплати, стандарди на однесување, итн.).
Да се направи план за набавување на лекарства и медицински
залихи (вклучувајќи вакцини, сретства за лична хигиена и санитетски
залихи, итн.).
Да се утврдат барањата за менаџирање на медицинска документација
и податоци, вклучувајќи ја комуникацијата по електронска пошта,
безбедно складирање на податоците, анализа на податоци, итн.
Да се формираат комуникациски врски со соодветните здравствени
установи на повратната локација (обично земја на транзит или
матична земја) за да се овозможи да се излезе во пресрет на
потребата од хитна медицинска грижа на жртвите на трговија со луѓе
после пристигнувањето.
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5.12 Препораки за менаџирање на случаите во
општите клинички услови при трговијата со луѓе
Иако следниов дел е рутинска медицинска пракса секаде во светот,
важно е да се потенцира потребата за голема внимателност во поглед
на бариерите кои можат да го спречат медицинското лице да биде
запознато со претходниот медицински статус на лицето пред процесот
на трговија со истото за да можат да ја документираат здравствената
состојба на жртвата на трговија колку што е возможно попрецизно што
пак подоцна ќе треба да се третира за време на опоравувањето.
Здравствениот преглед треба да вклучува детална медицинска историја
(вклучувајќи историја за злоупотреба во семејството или други состојби/
случки пред трговијата со луѓе), целосен физички преглед, и преглед
за менталната состојба од соодветно медицинско лице. Тестирање
на менталното здравје не треба да се врши освен ако е навистина
потребно.
Медицинското лице мора да е запознато со комплексниот избор на
симптоми и знаци кои можат да се регистрираат кај жртвите на трговија
со луѓе ако тие искусиле сексуална злоупотреба и силување, како што се
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сексуално-преносливите инфекции, несакана бременост, и компликации
предизвикани од претходен обид за абортирање.
(Консултирајте го и: Медицинскиот Прирачник на одделот за Миграции
и Здравство при ИОМ (2001 издание), стр.30-33)
Се препорачува читателот да консултира и понови информации од
СЗО за Препораки за менаџирање на случаите на трговија со луѓе на
нивната веб- страница (www.who.int). Освен учебниците за медицина
каде менаџирањето со случаи е опишано детално, постојат два особено
корисни извори за епидемолошки случаи на заразни болести и за
препораки за менаџирање на случаи:
ЊХО (СЗО) Препорачани стратегии за превенција и контрола на
заразни болести, ЊХО/УНСИДА, 2001 година, Женева.
Прирачник за контрола на заразни болести, Американска Асоцијација
за Јавно Здравство (17то издание 2000).

5.12.1 СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТИ (СТИ)
Сексуално преносливите болести (СТИ), како што гонореја и кламидија,
најчесто се сретнуваат кај жртвите на трговија со луѓе, примарно поради
сексуалната експлоатација која е најчесто поврзана со трговијата со
луѓе. Во сексуално преносливите болести помеѓу жртвите на трговија со
луѓе вклучен е и ХИВ.
Третманот на жртвите заразени со сексуално преносливите болести
треба да се базира на принципите за заштита и лекување, а серолошко
испитување треба да се понуди ако се достапни и веродостојни
капацитетите на лабораториите. Но, во околности на служби со лоши
ресурси, каде лабораториските служби за потврдување на дијагноза не
се достапни, за лекувањето на некои сексуално преносливите болести
треба да се следи синдромскиот пристап. Препорачливите стандарди се
компилирани во два клучни документи кои треба да бидат достапни до
сите локации на програмите кои нудат заштита и помош против трговија
со луѓе. Тие се “Препораки за лекување на сексуално преносливи
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болести”-2002, ММЊР Препораки и ивештаи, 3 Мај 2002/51 (РР06/)
и “СЗО Препорачливи стратегии за заштита и контрола на заразни
болести” (Цопѕригхт 2001, ЊХО, Женева).
5.12.2 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
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Психолошките реакции на жртвите на трговија со луѓе зависат од
различни фактори, особено од личната историја на лицето, минати
настани и во повеќето случаи, стрес поврзан со стравот и несигурноста
за сегашноста. Од минатите настани, важно е да се земе во предвид
дека повеќето жртви на трговија со луѓе имале трауматско искуство и
биле злоставувани дури и пред да е тргувано со нив. Овие настани од
пред трговијата со нив претставуваат составен дел на факторите кои
влијаеле врз менталното здравје за време на трговијата и, понатаму, ќе
имаат сериозно влијание во фазата на реинтеграција. За оние кои се
надвор од нивната матична земја, може да вклучува емоции и тензии
типично поврзани со имиграција (пр.јазични и културни бариери,
отуѓеност, осаменост, загуба на поранешната мрежа на помош, итн.) и
моментална несигурност (пр. за местото на живеење, административни
процедури). За лица во земјата - крајна дестинација или во матичната
земја, ефектите од траумата поврзана со трговијата комбинирани со
моменталната вознемиреност, како што е загриженоста како нивното
семејство ќе реагира, како ќе најдат работа, или дали ќе има одмазда
кон нив од трговецот за бегството или неплатените долгови.
Иако секое лице реагира различно на искуството на трговија со нив,
еве некои вообичаени реакции:
Психосоматски реакции:
Болки, главоболки, болки во вратот, болки во грбот, стомачни болки,
проблем со системот на варење;
Треперење, потење, палпитација/силно чукање на срцето;
Невообичаени промени во спиењето и апетитот;
Имуносупресија и слични компликации (пр.зголемена осетливост на
настинки, грипови, и др.), и
Зголемено ризично однесување (пр.пушење, алкохол, дрога,
сексуален ризик).

ГЛАВА 5 ЗДРАВСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Внимание: Многу е важно да не се заклучува дека сите соматски болки
се секогаш реакција на стрес. Особено поради фактот што жртвите
на трговија со луѓе најверојатно страдале од физички проблеми, или
биле намерно повредувани, физичките симптоми мора да се сфатат
сериозно и адекватно да се проценат.

Психолошки реакции
Чувство на безнадежност и очај, преокупираност со самоубиство;
Експлозивност и многу неконтролирана лутина без видлива причина;
Промени во свеста, вклучувајќи амнезија, повремени асоцијални
епизоди, преживување на искуството;
Промени во врските со други луѓе, вклучувајќи изолација и
повлекување, постојана недоверба.
Внимание: Не е невообичаено за лицата - жртви на трговија со луѓе да
покажат непријателство и да покажат агресивно однесување. Важно е
лицата кои соработуваат со нив да се воздржат од лутење, фрустрации
или отфрлање или одбојност кон лицето.

Иако многу од психосоматските или емоционалните реакции спомнати
погоре можат да се сметаат за нормални реакции на абнормален
случај (трауматичното искуство на трговија со нив), овие реакции треба
да се сфатат колку што е можно посериозно затоа што можат да бидат
симптоми на ментална болест која има потреба од поголемо внимание
и грижа.
Некои од лицата можат да демонстрираат сериозни форми на ментална
болест, како промени во расположението, нервно растројство, збрканост
поради прилагодувањето, пост-трауматско растројство од стрес, и психоактивно растројство од злоупотребата.
Психијатриски дијагнози и етикетирање
Има две различни перспективи поврзани со психијатриските дијагнози,
особено дијагнозите за симптоми поврзани со траума. Едно гледиште
е дека со нудењето на дијагноза за призната болест, му се дозволува
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на лицето да се чувствува помалку изолирано (т.е. абнормално или
да се обвинува) во однос на психолошкото искуство. За некои жртви,
добивањето на призната дијагноза значи отстранување на дел од товарот
на вина или фрустрација за чувствата и однесувањето кои не можат да ги
контролираат. Во основа, луѓето можат да се разболат поради преголема
траума, не само физички, туку и ментално. И од практична гледна точка,
во некои земји добивањето на медицински призната дијагноза ќе му
овозможи на лицето пристап до многубројни јавни ресурси/лекарства.
Од друга перспектива, со лекувањето на оние реакции кои најчесто
се сфатени како нормални реакции на абнормални околности како
што се патолошките болести, лицата може да бидат стигматизирани
или краткорочно или пак долгорочно. Ова води кон погрешни сабевреднувања, погрешно изграден идентитет и маргинализација,
доколку лицето се смета за абнормално, непостојано и неспособно да
функционира како другите луѓе.
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Каква е поддршката за ментално здравје?
Подршката за ментално здравје доаѓа во повеќе форми, се менува со
време и најчесто зависи од ресурсите достапни како и од локалните
обичаи и култура. За да бидат ефективни, стратегиите за помош треба
да бидат адаптирани на потребите на лицето, ситуацијата (на пр.други
извори за достапна помош, времетраење на престојот, итн.), личниот
профил на жртвата (т.е. возраст, род, култура, итн.) и нејзиниот карактер.
Помошта треба исто така да биде холистичка, да ја препознава мултидимензионалната природа на менталното здравје (т.е. физичкото
здравје, социјалната и економската благосостојба), и треба да нуди
повеќе аспектни форми на поддршка (пр.емоционална, образовна,
вработување). Иако можеби моменталната траума на лицето ја
предизвикало минатото, при нудењето на помош не треба само да се
земе во предвид минатото искуство и сеќавање во врска со тоа, но исто
така треба да му се помогне на лицето да напредува самоуверено кон
здрава иднина и иднина која ветува.
Важно е да не се заклучува дека западните или модерните психолошки
модели се единствени или се со највисок стандард на успех во
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психолошките болести. Додека помошта за менталното здравје може
да има форма на сесии со психотерапевт или со социјален работник,
исто така може рамномерно да вклучува партиципација во проекти за
развој на заедницата, учество во обука, образование или програми за
културна ориентација, започнување на нова работа, градење на нови
врски или повторно развивање на постоечките.
Како додаток на структурните активности, лица, кои работаат во
прифатилиштата или со групи на жртви на трговија со луѓе, сугерираат
дека неофицијалните или ад-хок средбите со жртвите во текот на кои
тие можат да зборуваат неформално и да ги споделат нивните чувства и
грижи, се од голема корист во текот на терапијата.
Сепак, експертите кои им помагаат на жртвите од трговија со луѓе се
согласни дека грижата и разбирањето од оние кои им се најблиски
(семејството, пријателите и заедницата) се најважниот фактор во
подобрување на издржливоста. Менталните здравствени проблеми кои
резултирале од трговијата со луѓе се често долготрајни, и најдобрата
помош е онаа која е долгорочно достапна и во моменти кога лицето
поминува низ тешки периоди. Сепак, дури и кога лицата се за кратко
време во грижа на програмата за помош (или поради тоа што се
вратиле во матичната земја или поради тоа што нема слободни места за
сместување), треба да се понуди помош за менталното здравје.

Кој може да обезбеди помош за менталното здравје?
Веднаш штом организацијата за помош нажртви на трговија со луѓе во
можност да обезбеди обучено медицинско лице, треба да се направи
напор за да се изврши преглед на ментално-здрвствениот статус на
жртвата. Важно е да се препознаат оние лица чие ментално здравје е
сериозно оштетено (или поради процесот на трговија или од претходна
ментална болест), и на кои им е потребно внимание од специјалист.
Особено на лица кај кои има ризик да се повредат себе си или други,
или не можат да се грижат соодветно за себе поради својата ментална
состојба (пр.не се облекуваат, не јадат, имаат психотични реакции,
итн.) можеби им се потребни лекарства да се стабилизира нивната
болест и во некои случаи, можеби е потребна и хоспитализација. Така,
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за да се утврди точната дијагноза, најважно е медицинско лице кое е
обучено за ментално здравје да ги прегледа сите жртви, во асистенција
на член на персоналот на организацијата. Во зависност од ресурсите
и околностите, такво лице може да биде доктор од општа медицина со
обука за ментално здравје, психијатар, клинички психолог, медицинска
сестра од психијатрија или социјален работник со психијатриска
обука. Ако ситуацијата на жртвата сериозно се влошува, истата треба
да биде упатат случајот до специјалист, или да започнат (медицински)
третман. Забелешка: сите горе-спомнати медицински лица не можат да
препишуваат лекови. Оние кои не можат, мора да го препратат случајот
на лицето до специјалист кој може.
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Членовите на персоналот кои посетувале краткотрајни или неформални
курсеви за обука (пр.три-неделна обука) за ментално здравје не
се доволно обучени за да бидат примарни дијагностичари, или да
имплементираат психо-терапии или медицински третмани врз
жртвите.

Лицата под грижа на персоналот на организацијата, на кои не им е
потребна специјализирана психијатриска нега (медицински третман,
хоспитализација), можат да примаат тековна ментално здравствена
помош од психолози, психијатри, медицински сестри или социјални
работници обучени за ментално здравје. Исто така, лица кои посетувале
информална или краткотрајна обука за ментално здравје или
психосоцијална помош играат важна улога во создавањето таравпетски
околности (пр.вклучувајќи го изострувањето на сетилата на другиот
персонал) и нудење на психосоцијална помош на сите жртви на
трговија.
Кога се нуди помош (за ментално здравје) на жртвите на трговија со
луѓе, се советува секое лице да е доделено на лице кое е одговорно за
случајот. Одговорното лице може да биде социјален работник, психолог,
медицинска сестра или лице кое посетувало обука за психолошко
советување. Одговорното лице е дел од тимот за здравствена помош и
работи во општа координација на главното медицинско лице за помош,
споменато на друго место во ова поглавје. Улогата на одговорното лице
за случајот е да осигура дека:

ГЛАВА 5 ЗДРАВСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Жртвата знае на кого да му се обрати за повеќе информации и
барања;
Жртвата да не се почувствува загубена во лавиринтот на процедури
и служби;
Информациите да не се неповрзани или двосмислени;
Персоналот не ги дуплира задачите;
Жртвата да не мора постојано да ги дава истите информации, и
Дз се поттикне процесот на создавање доверба и создавање на
блискост.

Фази во пружањето на помош на менталното здравје
Не постои шема ниту модел по кои се пружа помош на менталното здравје
на жртвите на трговија со луѓе. Сепак, постојат модели за опоравување
и стратегии за помош, предложени од лица од областа на менталното
здравје и професионални лица кои работаат со луѓе кои преживеале
траума. Сепак, целта на секоја психолошка поддршка за лица кои го
преживеале искуството на трговија со луѓе е да се промовира нивната
способност да создадат живот за себе после искуството на трговијата со
нив.
Опоравувањето е индивидуален процес. Како што е спомнато погоре,
многу фактори влијаат врз опоравувањето на жртвата и способноста
повторно да се адаптира на светот кој ја опкружува на здрав начин
(пр.јачината и траењето на траумата, личните особини, квалитетот на
поддршката, итн.). Идентификувани се неколку пошироки стратегии при
помош на лица кои искусиле трауматични настани.
Фаза 1: Обезбедување безбедност. Првата задача за опоравувањето
е да се обезбеди безбедност, и да се поврати силата и контролата на
жртвата, вклучувајќи ја и контролата врз сопственото тело, емоции и
околина. Другите активности не можат да напредуваат додека лицето не
се чувствува безбедно.
Фаза 2: Сеќавање и тагување. Во теорија, ова е фаза кога жртвите на
трговија се присетуваат на тоа што им се случило и жалат за она што го
изгубиле (психолошки и физички). Сепак, за некои лица, доаѓањето до
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оваа фаза во полна смисла може да трае подолго од времето кое тие се
во контакт со организацијата која пружа помош на жртвите на трговија
со луѓе. Изборот кога и како да се соочи со деталите од ужасното минато
треба секогаш да се остави на самата жртва.
Фаза 3: Повторно поврзување со обичниот живот. Последната задача
во опоравувањето е процесот на интеграција или реинтеграција во
општеството и градењето или обновувањето на врските со другите луѓе.
Овој процес може да трае долго време. За многумина може да трае
цел живот. Психосоцијалната помош која ги вклучува емоционалните,
професионалните и економските аспекти е составен дел од напредокот
на лицето.
Општи карактеристики и одлики на стратегиите за помош за
менталното здравје
248

Општите карактеристики
вклучуваат:

на

ефективена

реакција

на

траума

избегнување да се обвинува жртвата;
создавање на средина на поддршка;
третирање на злоупотребата како криминално малтретирање;
обезбедување на информации за трауматски реакции, и
покажување на искрена надеж дека симптомите ќе се подобрат.
Одлуките во врска со стратегиите за лекување треба да бидат водени
од желбата на жртвата да учествува и од времетраењето на престојот.
Другите фактори вклучуваат:
цели на лекувањето (пр.функционално подобрување, третирање на
сериозно нарушеното однесување или коморбидни пореметувања);
коморбидност (присуство на поранешни пореметувања, сериозна
патологија);
злоупотреба на супстанци/алкохол или зависности;
сериозност на ментално-здравственте проблеми, пр.ризик за себе, за
другите, способност да се грижат за себе, и
моментални медицински услови.
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Одлуката за кој тип на ментало-здравствена помош да се обезбеди може
најдобро да ја донесе медицинско лице со искуство за ментално здравје
во консултација со жртвата. Поопширно Анекс ИИ за опис на неколку
општи психолошки терапии за помош во западен-стил. На крај, еден од
најважните аспекти за поддршка на менталното здравје е поврзан со
начинот на кој жртвите се третирани од оние околу нив, како и почитта
покажан кон нивниот избор. lviii

5.12.3 ХИГИЕНА И ЗДРАВСТВЕНИ МЕРКИ
Влошената здравствена состојба кај жртвите на трговија може да
се поврзани со лошата хигиена и здравствени мерки или поради
сиромаштија и несоодветно сместување или поради ограничувања во
нивната лична хигиена. Важно е да се извршат прегледи за инфекции
на кожата, ушите, косата и очите (бактерски, вирусни или габични) и да
се обезбеди соодветно лекување каде е потребно. Инфекциите можат
да бидат одтипот на шуга, вошки, микоза, коњуктивитис и други. Покрај
преголемата населеност, и загадената вода или храна кај кои хемиските
или физичките нечистотии ги надминуваат одредените стандарди
прифатливи за конзумирање кај човекот, можат да резултираат во
болести на органите за варење, како што се стомачен тифус, инфекција
со бактеријата схигела, паразити на органите за варење и други,. Исто
така, преносливи болести како што се маларија, заразна треска во
жешки краеви, жолта треска, итн., кои можат да се пренесат во услови
на лоша хигиена и преголема гужва.
СЗО/ЊХО Препорачани стратегии за превенција и контрола на заразни
болести (ЊХО, 2001) дава карактеристични Препораки за справувањето
со различни видови на болести предизвикани од лоша општа хигиена,
лична хигиена, квалитетот на вода или контаминација на храна. Друг
извор на стандарди е Прирачникот на Асоцијацијата на јавно здравство
во Америка Контрола на заразни болести кај луѓето (17то издание,
Цопѕригхт 2000, АПХА).
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5.12.4 ТУБЕРКОЛОЗА (ТБ)
Иако податоците од досегашните истражувањата не се доволни, може
да се заклучи дека туберколозата (ТБ) е една од најчестите зарази кај
жртвите на трговија со луѓе. Она што го прави овој податок веродостоен
е фактот дека жртвата припаѓала на ниска социјално-економска класа
пред да биде тргувано со неа, како додаток на каде што престојувала
било пренаселено, имала лоша исхрана и користела на дрога за време
на периодот на трговија со неа. Понатаму, бидејќи ТБ е позната за
провокатор на влошување на ХИВ тоа и е уште еден фактор кој треба да
се земе во предвид кога се работи со жртви на трговија со луѓе.

5.12.5 ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРАВЈЕ
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Здравствените проблеми предизвикани од професијата се вообичаени
кај жртвите на трговија со луѓе поради експлоатацијата на работна
сила или за цели на забава. Стандардните медицински прирачници,
исто како и Препораките на СЗО/ЊХО, даваат соодветни стратегии за
менаџирање на таквите случаи, за превенција и лекување на повеќето
од овие болести, исто како а совети даваат и ИЛО публикациите за
професионална безбедност и здравје на имигрантите за присилна
работа.
Професионалните здравствени проблеми ги вклучуваат следниве
категории на болести:
повреди на меко ткиво: пр. иссекотини, рани, убоди, скршеници,
набиеници, гребнатини, абразија, модринки, повреди на гениталиите
(поради силување или садистички дејства, итн.);
повреди на коските и мускулите: пр. дислоцирање, фрактури,
исчашување, ампутација или губење на делови од телото и различни
мускулно-скелетни пореметувања;
кожни заболувања, вклучувајќи ги заразните болести веќе спомнати
погоре како болести поради лоша хигиена, како додаток на незаразните
болести како што се хемиски изгореници и осипи; барање на лузни
(на абдоминалните страни за отстранување на органи, особено за
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бубрези);
влошување/губење на слухот или визуелните функции;
хематолошки болести (пр.анемија, леукемија);
респираторни болести поврзани со некои специфични индустрии
(пр. пнеумоцониосис -заболување на белите дробови како што се
силицосис и одредени видови на рак на белите дробови);
зголемен ризик за добивање на специфични заразни болести, како
што се, бруцелоза, салмонела, и други болести на кои се се изложени
жртвите кои се во контакт со домашни/диви животни за време на
трговијата (пр. Кланица, живинарска фарма, преработка на коски/
месо, касапи, конзервна индустрија, итн.).
За понатамошни информации ве молиме да ја косултирате публикацијата
на ИЛО насловена како Деца на работа: Здравствен и безбедносен
ризик. lix
5.12.6 БОЛЕСТИ КОИ СЕ СПРЕЧУВААТ СО ВАКЦИНАЦИЈА
Поради фактот дека жртвите на трговија со луѓе можеби доаѓаат од
сиромашни заедници, медицинското лице треба да очекува да наиде
на немање податоци за вакцинации, нецелосен статус на вакцинирање
или жртвата да не се сеќава распоредот на извршена имунизација.
Според тоа, за треба да им биде понудена имунизација како дел од
обезбедувањето на здраствени помош на жртвите.

5.12.7 ИСХРАНА, ПОВРЕДИ, СОСТОЈБА НА ЗАБИ, ХРОНИЧНИ
ЗАБОЛУВАЊА
Овие здравствени состојби се најчесто поврзани со трговијата со луѓе
и често биле пријавувани како присутни во операциите против трговија
со луѓе од ИОМ и нејзините оперативни партнери во светот. Жртвите
на трговија со луѓе страдаат од некои болести типични за трудовите
мигрантите , иако уникатноста на процесот на трговија со луѓе и
работните услови можат да резултираат во многу полоши манифестации
на овие болести. На пример, неисхранетоста, исцрпувачката работа
и сексуалната есплоатација, коегзистирањето на болести и инфекции
или злоупотребата на лекарства можат да бидат фактори кои водат до
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неисхранетост кај жртвите на трговија. Неисхранетоста може да доведе
до нарушување на развојот кај децата-жртви на трговија, хематолошки
болести како што се анемија исто како и проблеми со забите.
Принудната природа и експлоатацијата заедно често предизвикуваат
мускулно-скелетни и ортопедски проблеми (особено кај оние со кои се
тргувало за цел за експлоатација на работната сила), повреди на меко
ткиво (вклучувајќи ги и гениталиите) и други трауми (вклучувајќи рани од
куршум или нож, модринки, фрактури, дислокации, итн.) како додаток на
невролошките и другите последици.
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Кај жртвите на трговија исто така е вообичаено да се сретнат други
хронични болести, како што се респираторни болести и болести кај
органите за варење, ендокрини (пр.дијабетис - диабетес меллитус,
пореметувања на тироидната жлезда), бубрежни, хепатитични и други
метаболични пореметувања, исто како и дерматолошки проблеми.
Овие болести или му претходеле на процесот на трговија или се влошиле
во текот на процесот. Недостатокот на пристап до медицинска грижа за
време на процесот на трговија со луѓе го спречило раното појавување
и секундарната или терцијалната превенција кај хроничните болести
на жртвата на трговија. Како резултат на тоа, и додека лицето дојде во
грижа на организацијата која пружа помош на жртвите на трговија со
луѓе, овие болести можат да станат покомплицирани и прогнозата да се
влоши.
Деталното прикажување на принципите за менаџирање на случаи
на трговија за хроничните болести на кои се наидува кај жртвите на
трговија со луѓе го надминува делокругот на овој прирачник. Важните
принципи на кои треба да се обрне внимание истакнуваат дека жртвите
веројатно немале пристап до здравствена нега претходно, и дека
нивното прифаќање одстрана на организацијата е можеби прва шанса
да примат соодветна, чувствителна грижа и поддршка.

5.13 Планирање поврзано со здравјето на жртвите
на трговија
Овој параграф има за цел да го дополни Поглавјето 3 за упатување и
помош и давање упатсво во планирање на активности поврзани со
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здравјето на жртвите на трговија кој влегле во програмата на помош, и
за оние кои ја напуштаат програмата. Ве молам погледнете во првиот
дел од овој параграф за клинички препораки и процедури подолу во
ова поглавје за Здравство, за деталните барања за здравствено и
медицинско планирање потребни за развој на проекти, кои се основа
за клиничкиот процес и инфраструктура (пр.опрема, набавки, услугите
за упатување/помош, придружни медицински набавки, итн.).
Правењето на стратешки здравствен план за секоја жртва на трговија која
влегла во програмата е важно за да се овозможи здравствената грижа
која е добро обмислена, и да му се појасни на лицето дека достапните
медицински информации се прописно пренесени и добро координирани
во склоп на организацијата за помош на жртвите на трговија со луѓе и со
партнерските организации во земјите на дестинација, транзит и потекло.
Овие критериуми треба да се разгледаат и да се обмислат од почеток.
Следнава содржина дава краток преглед на основните чекори кои
треба да се превземат во правењето на здравствен план за жртвите на
трговија.
Назначување на одговорно лице за здравствена помош, кое ќе
биде одговорно за здравствената грижа (вклучувајќи ги медицинските
досиеа за случаите) на жртвата за време на престојот на лицето во
грижа на организацијата за помош. Назначеното лице треба да има
постувано обука за медицинска здравствена грижа, психологија или
социјална работа. Секоја теренска канцеларија треба јасно да ги
идентификува, на писмено, одговорностите (вклучувајќи и ограниченсот
на одговорностите) поврзани со улогата на тоа лице. Ако одговорното
лице за здравствена помош не го зборува мајчиниот јазик на жртвата
треба да се направи договор со обучен и доверлив преведувач (види
Прилог И: Етички принципи при грижа и интервјуирање на жртви на
трговија со луѓе, 18, Обезбедување превод). Одговорното лица треба да
има за примарна одговорност да воспостави проактивна врска помеѓу
персоналот на организацијата и ектстерните ентитети, како што се телата
на службите за примена на законот.
Спроведување на иницијално интервју за собирање на потребните
информации и почетната сесија на здравствено планирање. Да се
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изврши првично интервју и да се одржи сесија за здравствено планирање
со жртвата што е можно поскоро. Целите на ова интервју се:
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да се идентификува секоја моментална и итна здравствена потреба
да се објаснат здравствените и медицинските услуги кои можат или
не можат да се обезбедат, вклучувајќи ја помошта од партнерските
организации. Со сигурност да се појаснат сите ограничувања на
услугите (види: Етички принципи при грижа и интервјуирање на жртви
на трговија со луѓе, 5, Обезбеди информации), кои нудат детали за
физичка здравствена грижа, клиничките тестови кои се достапни,
грижа за менталното здравје, социјална помош, итн.
Да се разубеди лицето дека сите услуги кои се нудат се бесплатни,
и се вршат само по дадена согласнот, и дека сите информации се
третирани како строго доверливи.
Да се води интервјуто или да се присуствува кога се поставуваат
сите здравствени прашања во интервјуата за анализа за секој
случај засебно, вклучувајќи и кога лицето е запрашано чувствителни
прашања во врска со насилството, сексуалното злоставување
или користење на кондом. Да се идентификуваат физичките и
психолошките здравствени грижи кои лицето ги има, потенцијалните
здравствени области за преглед, желбите на лицето, и веројатните
временски рамки во кои лицето се очекува да остане во грижа на
ддената организација.
Да се информираат лицата за веројатниот тек на негата која ќе
биде понудена, и да се предложи провизорен распоред за идните
медицински прегледи, клинички тестирања, и советнички сесии,
доколку е возможно.
Водење консултации и закажувањена прегледи кај други медицински
лица. Назначеното лице за здравствена помош треба да е одговорно за
контактирање со други медицински лица за да се презентираат деталите
од случајот на жртвата на трговија и да се формулира прелиминарен
план за грижа. Медицинските лица кои најверојатно ќе бидат вклучени
во оваа “здравствена комисија” се матичниот лекар, психологот и
социјалниот работник. Во многу случаи кога жртвите се распоредени
за брзо враќање во нивната земја, времето ќе биде значаен фактор
за одредување на соодветна грижа. Во одредени случаи може да
биде неопходно здравствената комисија да направи препораки за
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одложување на враќањето на лицето (пр. компликации во бременоста,
ХИВ статусот, насилството дома, итн., види подолу). Медицинските,
клиничките и советничките состаноци треба да се закажат од страна на
одговорното лице за здравствена грижа, за да распоредот ги рефлектира
медицинските приоритети и да се избегнат конфликтни состаноци.
Внимание: Од критична важност е во случаи кога лицето има потреба
од итно медицинско внимание, или има медицински проблеми кои не
можат или не би можеле да се третираат соодветно во матичната замјата
(вклучувајќи, на пр.недостаток на соодветно обучени професионални лица,
од финансиски причини, обележаност, итн.), лицата одговорни за здравјето
на жртвите да расудуваат разумно во врска со грижата која треба да
се понуди во одредени околности, и да направат соодветни препораки
на лицето кое е засегнато и на оние кои се одговорни за времето на
тргнување/враќање на лицето (вклучувајќи ги законските извршни органи
и имиграционите служби). Треба да им се потенцира на соодветните
овластени служби дека не е етички и претставува кршење на основните
човекови права да се врати лицето во околности каде таквото враќање би
го ставило здравјето на лицето во опасност и дека доброволната природа
и безбедност при враќањето се фундаментални принципи.

Организирање втора сесија за здравствено планирање кога
на жртвата ќе и се понудат ажурирани информации и барање
медицинска согласност. Главната цел на овој втор состанок со жртвата
е да се опиши нацрт планот за здравствена нега и да се побара нејзина
согласност за да се продолжи со препорачаната нега. Ова е време кога
одговорното лице за здравствена грижа треба да ја изврши целата
процедура со полна согласност, нудејќи разбирливи информации за
предложената физичка и психолошка нега (види: Етички принципи
при грижа и интервјуирање на жртви на трговија со луѓе, 5, Обезбеди
информации и 6, Побарај согласност) и одговори на сите прашања и
грижи кои жртвата можеби ги има. Лицата треба да бидат предупредени
дека, во некои случаи, тие ќе мораат да поминат низ втора процедура
за согласност и да пополнат документација за специфични тестови
или процедури кога ќе пристигнат во просториите на партнерската
организација или друг центар за нега (пр.болница, јавна здравствена
клиника).
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Давање на медицинските резултати најбрзо што е можно. Штом
резултатите од било кој медицински тест или процедура се готови,
одговорното лице за здравствена грижа треба да закажи состанок со
жртвата да се дискутираат резултатите.

5.14 Здравствено планирање за отпуштање од
програмата за помош
Пред да се отпушти жртвата на трговија од програмата, потребно
е да се осигура дека лицето е целосно информирано за неговиот
здравствен статус и да е подготвено да продолжи со грижа за потребите
идентификувани за време на периодот на грижа. Активностите кои се
предложени треба да се изведат пред враќањето и реинтеграцијата на
жртвите во домашни околности илипред нивната реинтеграција во нова
околина, и се дадени подолу:
256

Давање кратко известување за здравјето пред отпуштањето. Пред
жртвата на трговија ја напушти програмата за помош, одговорното
лице за здравствена грижа мора да му обезбеди на лицето копии од
сите документи во врска со нејзиното здравје и медицински третмани.
Се преферира главните дијагнози и основните информации да бидат
преведени на јазикот на жртвата и да ги опфаќаат здравствените
проблеми на лицето, начинот на лекување и моменталниот здравствен
статус.
За време на краткото известување, одговорното лице за здравствена
помош треба,
да го дискутира претходниот и моменталниот здравствен статус со
секое лице, и да ги објасни:
– здравствените проблеми идентификувани од страна на
организацијата за помош на жртви на трговија со луѓе или
партнерската организација и нивното значење.
– медицинските третмани или процедури изведени и резултатот на
секое лекување, и
– преостанатите здравствени проблеми, предложеното лекување кое
треба да се изврши кога лицето ќе ја напушти грижата и ризикот од
оставање на болестите нетретирани.
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да обезбеди копии на медицинските податоци, и од секоја друга
документација која е потребна за продолужување на лекувањето и
упат.
во случаи кога лицата започнале процес на лекување, да обезбеди
писмени и вербални инструкции за тоа како (и кога) да се комплетира
препишаното лекување (да се објасни ризикот ако не се комплетира
целиот третман). Во случаи кога на лицата им треба додатни лекарства
кои не се обезбедени од организацијата, да се обезбедат рецепти или
соодветна документација за да им се овозможи на лицата да имаат
пристап до потребните лекарства (пр.рецепти, совет за упат до доктор
или центар за грижи).
да се изврши преглед на што било кажано за да се осигура дека лицето
разбрало се што се дискутирало и да се процени колку е спремно
(практично, психолошки, финансиски) за да посвети внимание на
своите здравствени проблеми кога нема веќе да биде згрижено од
организацијата.
Олеснување на понатамошната медицинска грижа и упатувањето и
психосоцијолошката помош за лицата кои се префрлени во грижа
на друга организација за помош на жртвите на трговија со луѓе.
Кога лицата се префрлени од една организацијата за помош во друга,
медицинските информации треба да се кодираат и пренесат електронски
пред лицето да замине. (Ова, сепак, не ја исклучува одговорноста на
персоналот да им обезбеди на сите лица копии од нивните медицински
податоци). Исто така, одговорното лице за здравствена грижа за жртвата
е задолжено за коресподенција со организацијата или медицинските
лица кои ќе го примат лицето и да ги обезбеди сите информации за
болеста на лицето и специфичните потреби. Ова треба да се направи
само со согласност на жртвата на трговија, пред таа да пристигне и
според препорачаните процедури разгледани во другите поглавја на
овој прирачник.
Олеснување на упатот и понатамошната медицинска грижа и
психосоцијолошка помош за лицата кои се отпуштени од грижата
на организацијата за помош на жртвите на трговија. Организацијата
за помош на жртвите на трговија е одговорна за собирање контакт
информации за прашањата поврзани со здравјето и во земјите во
кои лицата кои тргнуваат најверојатно ќе бидат вратени, и локално за
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лица кои добиле привремен (или постојан) иселенички статус. Овие
контакт информации треба да бидат на мајчиниот јазик на лицата. Како
додаток на обезбедувањето на контакт информации, многу е важно за
медицинскиот персонал да го олесни упатувањето на други надворешни
организации со директно контактирање (по телефон или со писмо) со
организацијата или лицата кај кои жртвата ќе биде упатена. Ова треба
да се направи со согласност дадена од жртвата.
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Исто така, особено кај случаи каде што лицето ќе престојува во
друга држава а не во матичната земја, корисно е за лицето да биде
придружено од некого од организацијата за помош за време на првата
посета, за да му се помогне да ја најде организацијата/центарот, да се
асистира при административните процедури и да се намали стресот кој
ранливите лица го чувствуваат кога одат сами да побараат помош од
организации или лица кои тие не ги познаваат. Многу е важно да му се
појасни на лицето кога нема потреба од наплаќање за надворешните
услуги (јавните здравствени системи).
Помагање во проценката на личните ресурси (т.е.семејни контакти
или други надворешни контакти). Квалитетот на мрежата на
поддршка на лицето е еден од најважните фактори кои ќе ја одредат
адаптацијата. Одговорност е на организацијата да им помогне на
лицата да ја идентификуваат најблаготворната околина штом ќе ја
напуштат програмата. Во многу случаи, прегледувањето на ресурсите
треба да се изврши од член на персоналот кој ја овозможил примарната
психосоцијална помош (психолог, терапевт, социјален работник) затоа
што многу често вклучува вршење на проценка на врската на жртвата
со членови од семејството или интимни партнери. Во некои случаи, ова
значи индентификување на врски каде што имало злоставување.
Внимание: Во случаи на деца и млади лица, проценките за семејните врски
се од најголема важност. Пред да се направи одлука да се врати детето во
неговиот дом, благосостојбата (т.е. најдобриот интерес) на детето мора да
биде основна и најважна грижа. Персоналот мора да процени дали детето
ќе биде повредено во таа околина, (пр.дали ќе биде повторно вратено
во трговијата со луѓе, ќе страда од физичко злоставување). Персоналот
мора исто така да процени како тие можат најдобро да се осигураат дека
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семејството може да си дозволи, и да биде доволно одговорно за ја обезбеди
потребната грижа. Ако се открие дека детето или младото лице претходно
страдало од насилство, злоставување или негрижа, организациите треба да
соработуваат со детето, државните социјални служби, и други важни органи
за да се одреди најдобриот правец за делување за детето.

Во некои случаи кога лицата ја дале нивната согласност на организацијата
да контактира со член од семејството пред нивното вреќање,
организацијата била во можност да ги пренесе потребите на жртвите
до важните извори на поддршка пред нивното враќање. Во одредени
случаи, на барање на лицата, организацијата може да контактира со
поедини членови од семејството или друго лице, за да:
им помогне на членови од семејството или друго лице да ја сфатат
природата на искуството на жртвата;
да објасни дека тоа што се случило е криминал и не е по вина на
жртвата, и таа не треба да се обвинува;
да ги посоветува за сите потребни безбедносни мерки кои треба да
се превземат;
да објасни како жртвата можеби ќе се чувствува и однесува во
наредниот период, и
да го објасни видот на поддшка кој членовите на семејството можат
да им ја понудат.
Не смее да се направи никаков контакт со семејството, интимниот
партнер, или пријатели, без согласност од жртвата и без истата да
потврди што сака да се направи и каже и што не сака.
СПОСОБНОСТ ЗА ПАТУВАЊЕ И МЕДИЦИНСКА ПРИДРУЖБА
Проценката на способноста за патување треба да се изврши кога
жртвата се подготвува за враќање од земјата на транзит или земјата
крајна дестинација во матичната земјата. Проценката треба да ги следи
принципите за правилно и безбедно патување за жртвата и другите
патници. Враќањето на малолетни лица без придружба треба да се
базира врз принципите за старателство и етика истакнати во поглавје 3,
Упатување и реинтеграција, од овој прирачник, заедно со принципите и
забелешките за внимателност спомнати претходно во ова поглавје.
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Потребата за медицинска помош (особено при патување со авион) треба
да се процени и да се задолжи медицинско лице како што е посочено во
стандардните процедури дискутирани во повеќе детали во параграфот
за клинички препораки, подоцна во ова поглавје.

5.15 Персонал и здравје
Овој параграф се осврнува на професионалните здравствени потреби
на персоналот на организацијата за помош на жртвите на трговијасо
луѓе и на партнерските организации. Тој исто така известува дека
здравјето, ставовите и знаењата на персоналот директно влијаат врз
благосостојбата на жртвите на трговија со луѓе кои се во нивна грижа.
60
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Темите дискутирани вклучуваат безбедност, стрес и други професионални
здравствени ризици (вклучувајќи ги мерките за нивно намалување),
избирање на персоналот и темите за пружање на помош.
5.15.1 СТРЕС
Стресот предизвикан од работата е важна тема кај оние професии со
многу ризик каде се работипод силен притисок, каква што е всушност
работата на персоналот на организациите кои пружаат помош на жртвите
на трговија со луѓе. Стресот е психолошка реакција на приманите
закани и води кон тоа лицата да го модифицираат своето однесување
за да се справат навремено со случките и да го намалат ризикот. Кога
се соочени со постојан или подолгорочен или натрупан стрес, овие
модификации на однесување често се манифестираат како физички и
психички симптоми. Ваквите реакции можат да бидат од помош, дури
и да спасат живот во опасни ситуации, но, штом закната стивнала или
поминала, тие се најчесто нездрави.
Изворите на стрес се многубројни. Некои од наголемите причини за
стрес помеѓу персоналот вклучуваат:
загриженост за безбедноста;
итноста, нивото на потреби на жртвите;
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вкупниот товар на работата изведена од персоналот, особено во оние
центри/организации со голем волумен и мали ресурси;
тежината на одлуките, особено при одлучувањето за “подобноста”
на жртвата за вклучување во програмата за помош која, за некои, е
одлука за живот и смрт;
самообвинување, фрустрација, лутина кога, на пример, жртвите ја
напуштаат програмата, нерешителност, лоши реакции на помошта,
или неизлегување во пресрет на очекувањата;
агресивно, наизглед неблагодарно или огорчено однесување од
жртвите;
чувството на заробеност во често контрадикторни обврски, т.е. да им
помогне на жртвите да соработуваат со законските извршни органи,
работа под рестрикции (правни, финансиски);
чувството дека има само ограничено влијание, или дека системот е
неуспешен, т.е. полицијата, судовите;
колебливост или неспособност да ги подели проблемите или притисокот
со други (пр.страв да не изгледа некомпетентно, неуспешно или
неквалификувано за работата, можеби чувствува дека ако ги открие
ограничувањата, би можел да ја компромитира својата работа,
верувањето дека треба да се биде способен да се справи со се,
или дека ако се откријат чувствата на работа е во спротивност со
културните норми); 61
чувството дека нема со кого да се разговара за проблемите, да се
ослободи од теретот;
неодобрување од другите надвор од работата, т.е. членови од
семејството, пријателите, заедницата или широката јавност, кои не се
согласуваат со работата, или не им се допаѓаат видот на луѓе на кои
им се помага (пр. проститутки, одредни малцински групи). 62
Истражувањата покажаа дека најчести физички симптоми поврзани
со стресот се заморот и проблемите со спиење. Сепак, овие реакции
можеби се презентирани во доста ограничен и културно центриран
опсег на терминот “стрес”,.63
Кога се работи со ранливи луѓе, не е необично за персоналот погрешно
да го проценат својот капацитет за помош (и ограничувањата на жртвите
да реагираат), како и сопствените потреби. Професионалците кои се
преоптеретени со работа и од кои другите зависат многу, можат да ги
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запостават своите потреби за психолошка поддршка во нивната работа.
Дури и оние професионалци кои најдолго работат можат да развијат
силни чувства на безнадежност, разочараност, неуспешност, нервоза
или лутина при работењето со жртви на трговија со луѓе. Клиничкиот
психијатар, Стјуард Тарнер, забележува дека при обезбедувањето
помош на преживеаните од терор:
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(...) има барем две лица кои треба да се земат во предвид.
Покрај потребите на пациентот (...) оние на професионалното
медицинско лице (...) треба да се имаат в предвид најмалку
две лица.. Покрај потребите на пациентот.(..) оние на
медицинското лице. (...) мора да се земат в предвид.(...)
Една од најчестите тешкотии се појавува кога докторот или
терапевтот е совладан од историјата на малтретирање и
реакцијата на преживеаниот. Има и случаи кога ова има
тенденција да води кон проблематична, дури и штетна
реакција. 64
Стјуарт Тарнер подвлекува дека вообичаените чувства кои се појавуваат
кај тарапевтите се чувството на безнадежност, чувството на семоќност,
и игнорирање или избегнување на проблемите на клиентите. Сите овие
можат да влијаат во обездувањето помош на жртвите.65
Исто така е важно да се разгледа можноста членот на персоналот да има
лична историја на физичко насилство или сексуална злоупотреба, или
може моментално да се наоѓа во таква околност. Особено во конфликтна
или после конфликтна ситуација, области на цивилни или политички
немири, процентот на оние кои искусиле насилство најверојатно е многу
поголем. Исто така, домашното насилство постои и во скоро сите земји и
култури. Личната историја на злоупотреба или дискриминација на членот
на персоналот може да игра улога во начинот на кои приказната на
жртвата на трговија влијае врз нив, и може дури и да им пречи во нивната
работа. Кога е соодветно, може да е корисно да се идентификуваат
начини за пристап до темата за злоупотреба во минатото кај тие членови
на персоналот. За некои од нив, дискутирањето на нивните лични
искуства и добивање на разбирање и поддршка од менаџментот или
колегите може да буде извор на утеха и сили; додека за други, овој тип
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на дискусија е нарушување на приватноста и недобредојдено мешање
во нивните лични работи.
Дури и кога не остваруваат блиска соработка со жртвите, реакциите на
членовите на персоналот, без разлика на нивната позиција, треба да
биде предмет на грижа на која соодветно ќе се одговори.

5.15.2 МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ПЕРСОНАЛОТ И НАМАЛУВАЊЕ НА
СТРЕСОТ
Пресоналот регрутиран за им помага на жртвите на трговија со луѓе мора
да биде внимателно одбран, поддржуван и надгледуван. Покрај другите
критеруми спомнати во претходното поглавје за етички и безбедносни
принципи, некои од основните вредности и однесување кои треба да ги
имаат медицинските лица пред да им биде дозволено да им помагаат на
жртвите на трговија, се нивното придржување на принципите за почит,
доверба, достоинство и одржување на најдобриот интерес на жртвата на
која им помагаат. Подобрувањето на мерките за помош за да се намали
ризикот за здравјето на персоналот и подобрување на благосостојбата
бара повеќеслоен пристап кој ги интегрира напорите за превенција со
механизми на интервенција и реакција. Неодамнешниот извештај за
здравјето и стресот на персоналот, покажа дека работните услови се
извор на стрес.66 Менаџментот мора да ги имплементира мерките кои
го поддржуваат персоналот на начини кои имаат за цел да го спречат
или намалат стресот поврзан со работата. Тие мора да бидат соодветни
на околностите, потребите на персоналот, и културната разновидност,
и треба да се идентификуваат и имплементираат во соработка со
членовите од персоналот.

Превенција на стресот
Има повеќе клучни мерки кои и персоналот и менаџментта треба да
ги превземат за да се намали стресот предизвикан од работата и да
се подобри физичката и психолошката благосостојба на истиот. Тие
вклучуваат:
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Менаџментот (раководните лица) и персоналот мора да соработуваат
за да се осигура, до највисок степен возможен, дека целиот персонал
е безбеден и се чувствува безбедно. Ова е првата и најосновната
мерка за превенција поврзана со стресот.
Менаџментот мора редовно да бара од персоналот да ги споделат
здравствените грижи и оние поврзани со стресот од работата кога
тие чувствуваат потреба и да го препознае видот на грижи кај
персоналот.
Менаџментот мора де превземе процедурални и други мерки за
да се ослободи персоналот од тежината на одговорноста поврзана
со одлуките за случаите (пр.подобноста), така што персоналот
нема да биде обврзан да го сноси целосниот товар и да сноси
лична одговорност за индивидуални случаи. Ова може да вклучува
подобрување на дефиницијата на улогите и одговорноститеистакнувајќи го ограничувањето на одговорноста на персоналот.
Персоналот мора да знае дека има ограничување на тоа колку може
да направи, и ограничување во спремноста на оние на кои им
помагаат. Ќе постојат ситуации кои не можат да се решат.
Персоналот и менаџментот мора да соработуваат за заеднички да ги
идентификуваат начините да се прилагодат културните разлики.
Персоналот и менаџментот треба да го организираат физчкиот
простор во канцеларијата на начин на кој е погоден за работење и
намалување на стресот.
Персоналот и менаџментот мора да ја организираат работата на
начин кој ќе дозволи паузи и време за одмор, и менаџментот треба
да се осигура дека тоа време е искористено со таква цел.

Лекување на стресот
Лекувањето во овој случај значи начин на реагирање, или намалување,
на стресот поврзан со работата. Во проценката за активностите
превземени за да се справат со стресот, повеќето членови на персоналот
кои одговориле рекле дека тие најчесто се потпирале врз само-помош,
со најчест извор на поддршка од пријателите или колегите, и семејството.
Важно е персоналот да не мора да се потпира само на сопствените лични
извори, или ад-хок средби со колеги за да се дискутираат проблемите и
да се справат со стресот од работата.
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Супервизорите на персоналот кој има високо стресни професии треба да
идентификуваат и да поддржуват програми и техники специфично насочени
кон “конторлирање на стресот”. Програмите насочени кон намалување на
стресот треба да ја имаат најважната цел а тоа е дека стресот е нормална
реакција на работење под висок притсок и во напорна работна
средина, за никој да не се чувствува засрамен што реагира на притисокот
од работата или нема желба да дискутира за него во работната средина.
Имплементацијата на програмите за контролирање на стресот помага да се
потенцира оваа порака, и да ги ослободи луѓето од товарот да го прикриваат
стресот поврзан со работата. За да бидат ефективни, овие програми мора
да ги земат во предвид културните вредности и пракси. Организациите кои
се обидуваат да формираат програми за контролирање на стресот треба
да се консултираат со експертите за трудова медицина за да се осигураат
дека предложените активности за намалување на стресот и политиките на
институцијата одговараат на потребите на персоналот и на околностите.
5.15.3 ПОДДРШКА И ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО
СОГОРУВАЊЕ
Менаџерот ја има примарната улога да обезбеди потребни ресурси и
мрежа на поддршка за персоналот, кои ќе им овозможат да работаат
ефективно со жртвите на трговија. Вработените мора да се охрабруваат
да се грижат за себе си и да постават граници на количината на емотивна
енергија која тие ја внесуваат на своето работно место. Менаџерите
мораат да знаат дека стресот со кој се соочуваат оние кои обезбедуваат
грижа и услуги на трауматизирани лица, како што се жртвите на
трговија со луѓе, резултира во разновидни психолошки реакции кои
можат да предизвикаат второстепени нарушувања од стрес и водат до
второстепена траума. 67
Ако се дозволи постојаниот стрес да се надградува, со текот на времето,
може да дојде до исцрпеност. Исцрпеноста е состојба на физичка,
емоционална и ментална премореност предизвикана од долгорочна
вклученост во емоционално напорна ситуација.
За да се одговори на знаците на исцрпеност кај персоналот, менаџерите
и другите одговорни лица треба да ги препознаваат следниве пет
категории на симптоми:
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Физички симптоми: замор и физичка исцрпеност, премореност,
проблеми со спиењето, специфични соматски проблеми како што се
главоболки, настинки и грип.
Емоционални симптоми: надразливост, нервоза, виновност, депресии,
чувство на беспомошност.
Симптоми на однесување: агресија, грубост, песимизам, цинизам.
Симптоми поврзани со работата: лоши резултати, изостанување од
работа, доцнење.
Интерперсонални симптоми: слаба комуникација со неспособност за
концентрирање, повлекување од сограѓани или соработници.
После препознавањето на овие симптоми, менаџерот или супервизорот
треба да ги земе во предвид и да продолжи со следиве интервенции:

266

Да им се даде поддршка слична на онаа што персоналот им ја
обезбедува на жителите од прифатилиштето: емоционална грижа,
утеха, охрабрување, совет и практична помош.
Да ги потсети на ограничувањата и реалните очекувања.
Да направат соодветни прилагодувања на распоредите и
одговорноста.
Да предложат и договорат советување со надворешен психолог.
За време на неделните средби, да го охрабрат персоналот да ги
изрази своите чувства и фрустрации, да се фокусира на развивање
позитивни стратегии и решенија.
5.15.4 ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК ОД ПАТОГЕНИ ЗАРАЗИ КОИ СЕ
ПРЕНЕСУВААТ ПРЕКУ КРВТА
Крвта е единствениот најважен извор на ХИВ и на хепатит Б и Ц (ХБВ
и ХЦВ). Персоналот од СЗО може да дојде во контакт со крв или други
телесни течности од лица чиј статус во врска со патогените, преносливи
преку крв не е познат. Иако потенцијалот за пренесување на хепатит Б
е поголем отколку за ХИВ, начините за пренесување на овие вируси на
работното место се слични, и двете се пренесуваат во професионални
околности со перкутна вакцинација-повреда од прободување со игла-и
контакт со отворени рани, или со повредена (пр.испукана, олупена,
капнување или воспалена) кожа или слузница. Трансмисијата на ХЦВ е
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помалку документирана, но главниот извор на инфекција на работното
место е при перкутана вакцинација.
Напорите за контрола на инфекциите за патогените преносливи преку
крв мора да се фокусираат на спречување на изложеност на крв исто
како и на испорачување на соодветна хепатит - имунизација. На целиот
персонал изложен на професионална здравствена опасност треба да му
биде достапен прифилактички комплет.

5.15.5 ОБУКА НА ПЕРСОНАЛОТ
Обуката е основна компонента кај обезбедувачите на услуги. Не може
да се очекува од ниту еден член на персоналот да работи со највисок
стандард без да има соодветна обука. Некој од важните области кои
треба да се земат во предвид при обуката вклучуваат:
Трговија со луѓе: природа, динамика, дефиниција, форми, причини,
форми на насилство и експлоатација, последици (здравствени,
особено), жртви, извршители, обележаност;
Безбедносни мерки;
Улогата на персоналот и одговорностите, вклучувајќи ги ограничувањата
на улогите и одговорностите;
Човековите права, здравјето, дискриминацијата, репродуктивното
здравје, трудот, миграцијата, итн;
ХИВ/АИДС, вклучувајќи поврзани митови и реалности;
Сексуално и репродуктивно здравје;
Насилство врз жените;
Траума и нејзините последици;
Култура, обичаи и пракси (целите за идентификување на популациите
на кои најчесто им се помага).
Колку се подобро информирани членовите од персоналот за нивната
работа, толку подбро тие ќе се чувствуват, ќе имаат поголема
самодоверба во услугите кои тие ги нудат и подобро ќе им помогнат на
жртвите.
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5.16 Партнерски организации кои нудат здравствени
услуги
Соработувањето со надворешните организации за здравствени услуги
ќе биде неопходно за оние организации кои немаат доволно сопствени
капацитети. Овој параграф дава информации поврзани со здравјето
кои би му помогнале на организацијата во проценката, одбирањето
и справувањето со надворешните партнери кои обезбедуваат
понатамошна помош за жртвите на трговија со луѓе. Квалификуваните
партнерски организации треба да се идентификуваат најрано штом
е возможно за да се осигура дека сите потребни медицински извори
се достапни, дека надворешните организации за помош се соодветно
информирани и подготвени да прифатат пациенти и медицински итни
случаи. Надворешните здравствени и медицински услуги кои можеби
ќе се потребни вклучуваат, минимални капацитети за да се овозможи
следново:
268

Минимални барања за почетен медицински преглед:
Медицинска и семејна историја. Во согласност со сите потребни
превентивни мерки, најдобра пракса и препораки содржани во
претходните параграфи на ова поглавје.
Физички преглед. Во согласнот со истите препораки дадени во ова
поглавје.
Ментално здравје. Да се изведе преглед за менталниот статус за да
се идентификуваат оние кои имаат потреба од итно специјалистичко
внимание.
Како дополнителни медицински прегледи можат да се наведат:
1. Лабораториски/Радиолошки тестови. Вклучувајќи рентгенски
снимки на градниот кош, анализи на крв и урина, други лабораториски
тестови (вклучувајќи тестирање за ХИВ ако се добила согласност од
жртвата како и добороволно советување пред и после тестирањето).
Во повеќето сценарија, лабораториските и радиолошките тестови можат
да бидат или да не бидат обезбедени од партнерските организации
како дел од иницијалните прегледи, во зависност на нивните
финансиски ресурси и достапноста на таквите услуги; или некои

ГЛАВА 5 ЗДРАВСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

можат да се извршат ако е потребно итно медицинско лекување.
2. Специјалистички упати. Ако е потребно истражување, да се потврди
наод од историјата, физичките прегледи или лабораториски тестови,
вклучувајќи психијатриски, репродуктивното здравје, хирушки или
други упати.
3. Медицински информации. Известување и повратни информации
на организацијата за помош на жртвите, кои треба да ги вклучуваат
наодите наведени погоре, дијагноза (или провизорна диференцијална
дијагноза), препорачани понатамошни испитувања или опсервации,
препорачани лекувања и понатамошно надгледување , исто и како
прогнозата за пациентот.
4. Повремени посети во прифатилиштето или домовите. За прегледи,
рецепти, мониторинг на лекување, понатамошни мерки (пр.инекции,
физиотерапија, советување, итн.) и упат за понатамошно медицинско
набљудување.
Има неколку клучни компоненти за селектирање и ефективно работење
со надворешните организации за помош на жртвите на трговија. Тие
вклучуваат:
1. Извршување на проценка на услугата. При проценувањето дали
надворешните организации за помош на жртвите на трговија се
соодветни и адекватни, категории на информации кои треба да се
соберат за услугите ги вклучуваат компонентите наведени подолу.
Овие информации можат да се соберат преку различни средства, како
што се дискусии, набљудување на медицинската пракса, разговарање со
други професионални лица од областа или разговарање со поранешни
пациенти.
Опфат на услуги. Какви услуги тие им нудат и дали се тие релевантни
за жртвите?
Капацитет. Колку лица има персоналот кои ќе ја обезбедуваат секоја
од услугите; кои се нивните работни часови; колку пациенти тие можат
да лекуваат за различни услуги секој ден/недела?
Квалитет. Колку долго постои организацијата; дали оперемата
е современа; дали стандардот за грижа на пациенти и клиничко

269

ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

270

менаџирање е во согласност со меѓународните стандарди (вклучувајќи
стандарди за доверливост, етички врски со пациенти, акредитации
на институцијата и лиценците на нејзините поединци издадени од
овластеното тело за институции за здравствена грижа и персоналот,
итн.)?
Персонал. Каква е обуката и биографиите на персоналот; колку години
искуство имаат членовите на персоналот за нивната моментална
работа, или работата која ќе ја вршат; кои членови од персоналот ќе
бидат примарно одговорни за грижа за жртвите?
Потребите за обука. Каква се можностите (вклучувајќи време,
финансии) на организацијата го обучи персоналот на оваа партнерска
институција за да се подобрат стандардите за здравствена грижа на
ниво во согласност со овој прирачник?
Ограничувања. Дали има услуги кои тие не можат да ги обезбедат
и кои обично се поврзани со таа област на здравствена грижа; дали
постојат компликации со кои тие нема да можат да се справат; дали
има рестрикции (финансиски, за родот, возраста, етички, итн.) на кои
тие мораа да се придржуваат?
Доверба/достапност. Дали работните или приемните часови се
ограничени? Дали ќе има “екстра” или “под рака” плаќања потребни
покрај она што е запишано во договорот (за локации каде корупцијата
е силна); дали тие можат да го направат или да го испорачаат она што
го ветуваат?
Навременост. Колку брзо може жртвата на трговија да закаже
состанок за различни услуги; колку долго вообичаено треба за
резултатите да се готови?
Јазик и култура. Дали тие имаат пристап до професионални
преведувачи (ова е повообичаено кај развиените држави со
социјализирана медицина); дали имаат културни медијатори?
2. Проверка на ставовите на организацијата и персоналот. Не е
прифатливо за организациите кои пружаат помош на жртвите на
трговија со луѓе да формираат партнерства со организации кои
имаат дискриминаторска политика или пракса која би влијаела
врз грижата која ја нудат на жртвите на трговија со луѓе. Во многу
случаи, партнерските организации ќе имаат потреба од обука и
сензитивизација, особено во врска со темите кои се поврзани со
насилство против жените и сексуално злоставување (види погоре).
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3. Потреба од строги стандарди на довреливост. Поради важноста
на деверливоста, одредени партнерски организации, во врска со
нивната официјална политика и пракса, мора да имаат мерки за да ја
осигураат доверливоста за досиеата и информациите на пациентите.
Стандардите за доверливост треба да бидат запишани во договорите
за пружање услуги. Ако се појави нарушување на доверливоста,
можеби ќе биде потребно да се прекине договорот за партнерство.
4. Обезбедување на обука и сензитивизација. На сите партнерски
организации треба да им биде понудено да учествуваат во курсевите
за обука и сензитивизација наменети за персоналот на организациите
кои пружаат помош на жртвите на трговија со луѓе.
5. Утврдување методи за делење на информации. Жртвите на
трговија имаат право на нивните медицински и здравствени досиеа
било тие да се во сопственост на организацијата или на партнерската
организација. Членовите на персоналот на организацијата треба да
имаат пристап до информации во медицинските досиеа врз принципот
треба да знае, и тогаш кога членовите на персоналот треба на жртвата
да и ги соопштат резултатите од прегледи и тестирања.

5.17 Управување со здравствените информативни
системи
За повеќе информации за управување со личните податоци за жртвите
на трговија погледнете во поглавје 1, параграф 1.2.
Овој параграф се фокусира на специфичен здравствен информативен
систем и неговото управување за време на нудење на услуги на жртвите
на трговија. Начинот на кој здравствените и медицинските информации
се ракуваат е важен за прецизна дијагноза и лекување на жртвите на
трговија и ефективно комуницирање на здравствените податоци помеѓу
организациите за помош, исто така и да се осигура дека жртвите на трговија
се целосно информирани за нивните медицински и здравствени потреби
и дека примат копии од нивните целосни медицински и здравствени
документи, како и за одржување на доверливост на собраните податоци.
Целта на овој параграф е да се опишат некои од основните аспекти за
менаџирање со информациите поврзани со здравјето на жртвите на
трговија во грижа на организацијата за помош.
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5.17.1 ЗДРАВСТВЕНИ ПОДАТОЦИ И МЕНАЏИРАЊЕ СО НИВ
Дефинирање на здравствени податоци
Здравствените податоци ги вклучуваат сите податоци кои се однесуваат
на физичкото, менталното и социјалното здравје на жртвата.
Здравствениот информативен систем е начинот на кој здравствените
податоци се собираат, организираат, складираат и комуницираат.

Формирање и примена на здравствениот систем

272

Здравствениот информативен систем (ЗИС) треба да се формира
најрано што е можно, се претпочита кога информативните системи
на програмата (ИСП) се креираат и пред да започнат програмските
активности. Лицето вработено за собирање, внесување и менаџирање
со податоци, мора да биде обучено за користење на системот.
Безбедност на досиејата од случаите: Кодирање и доверливост
Од безбедносни причини и доверливост, и за да се избегне загуба
или депласирање на витални информации, мора да се води грижа за
документите во секое време.
Имињата на лицата треба да се користат само на главниот кодиран
лист кој го поврзува лицето со бројот на кодот, кој се чува безбедно од
единственото одговорно лице за таа мисија.
На сите други документи, лицата треба да се идентификуваат со даден
кодиран број. Кодираните броеви треба да се појават на горниот дел од
секоја страница во случај документите да се разделат.
5.17.2 ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ДОВЕРЛИВОСТА НА
ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ДОСИЕЈАТА
Досиејата треба да се идентификуваат само според кодираните
броеви. Изворните примероци кои го поврзуваат името на лицето со
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броевите од идентификациониот код мора да се чуваат на безбедна
локација, со ограничен пристап само на одговорното лице.
Кодираните досиеја (оние без имиња) мора да се чуваат на сигурна
локација со пристап ограничен само на овластениот персонал кој
работи на тој одреден случај.
Комуникацијата за случаите помеѓу членовите од персоналот, или
помеѓу партнерските организации, треба да се случува само врз
принципот треба да знае, и со согласност од жртвата.
Досиејата за случаите несмеат никогаш да бидат оставени без
присуство (на биро, маси, во заеднички простории, итн.).
Информациите за случаите не треба никогаш да се откриваат на лица
надвор од канцеларијата освен во случај кога специјална дозвола е
дадена од жртвите.
Комуникацијата за случаите помеѓу членовите на персоналот, или
помеѓу персоналот и партнерските организации, никогаш не треба
да се случува на јавни места (во ходник, чекална, во канцеларија со
отворена врата, пред други жители, во ресторан или кафе бар, итн.).
Деталите за случајот на жртвата никогаш не треба да се дискутираат
со друга жртва. Ако, во одредени случаи и од терапевтски причини
е корисно да се дадат примери од случај сличен на искуството на
друга жртва, неопходно е да се променат имињата и личните детали
доволно за да случајот кој е дискутиран не може да се идентификува.
Членовите на персоналот можат да дискутираат детали од нивната
работа со жртвите на кои тие им помагаат за време на надгледувањето
или состаноците на персоналот. Многу е често тим на медицински
лица за ментално здравје да имаат редовни, надзорни состаноци со
претпоставеното медицинско лице на тимот или дури и надворешно
професионално медицинско лице доделено за таа цел (особено во
случај на психотерапевти, можеби е подобро назорот да биде извршен
од лица кои не се членови на тимот). Здравствениот тим треба да има
постојана пракса да организира некој вид на состаноци на персоналот,
“обиколки” или “надзор” каде членовите на персоналот можат да
ги споделат нивните заеднички проблеми/прашања на кои тие
наишле во нивната работа. Надзорот и состаноците помеѓу различни
членови на здравствениот тим го подобрува квалитетот на работата,
промовира кохерентен мулти-дисциплинарен пристап, и ги намалува
стресните проблеми поврзани со работата. Сите информации кои се
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споделиле за време на надзорните или персоналните состаноци мора
да се чуваат во тајност.
Забрането им е на членовите на персоналот да го дискутираат случајот
и деталите од случајот со семејството на жртвата или пријателите,
освен во случај на малолетно лице чиј официјален правен старател е
член од семејството. И тогаш, детето треба да се консултира за да се
дознае дали со откривањето информации за него, тоа ќе биде ставено
во опасност или ќе му се предизвика штета.
Истите принципи како горе наведените се однесуваат и за
преведувачите, и истите мора цврсто да им се потенцираат (и да
бидат дел од договорот за услуга) на оние кои се, со договор или
не, постојани членови на персоналот на организацијата која пружа
помош на жртви на трговија со луѓе.
5.17.3 РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА
ПОМОШ
274

Иако има голем број на ризици вклучени во размената на информации
од досиејата, кога информациите се разменуваат соследење на
соодветните безбедносни и доверливи процедури и истото сеправи само
помеѓу ограничен број на одговорни лица кои и помагаат на жртвата,
користа од размената на таквите информации го надминува ризикот.
Размената на информации помеѓу социјалните работници, психолозите
и службите во кои лицата се упатени ја намалува потребата жртвите да
ги повторуваат информациите кои веќе ги дале (некои од кои можат да
предизвикаат силни емоции), и ја олеснува соработката и проактивната
поддршка од персоналот кој им помага на жртвите во здравствените,
социјалните и правните работи. Жртвата мора да биде свесна за целта
на таквата пракса и да ја даде својата согласност. Организациите
мора да развијат соодветни критериуми и процедури за размена на
информациите помеѓу различни лица и организации кои им помагаат
на жртвите.

Внимание: Дури и кога се користи кодирање (заменување на името на
лицето), жртвата може да се препознае по нејзините основни податоци
(демографска позадина, етничката група, националноста, датата
на раѓање, семејните податоци, описот на елементите на процесот
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на трговија со луѓе, итн.). Поради тоа што таквите основни податоци
ќе бидат достапни во главното досие на жртвата, и персоналот на
организацијата и медицинските лица ќе имаат пристап до тоа досие, па
не е потребно и мудро да се повторуваат тие детали на секој здравствен
документ за жртвата.

Системите на криптографија мора да се користат за размена на податоци/
префрлување на досиеја преку електронски средства (електронска
пошта и интернет). Релативно едноставните и големи системи веќе
наголемо се користат и се достапни на пазарот.

5.17.4 ПРАВОТО НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА ЗА ПРИСТАП ДО
СОПСТВЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПОДАТОЦИ/ДОСИЕА
Сите жртви на трговија со луѓе мора да бидат информирани за нивното
право на копии од нивните медицински податоци. Тие треба да добијат
копија од нив пред да заминат од организацијата кој им помогнала. Во
случаи кога медицинските податоци се во сопственост на надворешна
медицинска организација (пр.државна болница, приватна клиника,
итн.), персоналот на организацијата е одговорена да им помогне на
лжртвите да добијат копии од сите податоци. Жртвите исто така имаат
право на копии од сите прегледи од судска медицина за да продолжи
со криминалните или цивилните правни постапки против трговецот со
луѓе или други луѓе кои ги злоставувале или експлоатирале. Исто така, за
жртвите кои се враќаат во нивната матична земја или за да се осигура
соодветна понатамошна здравствена грижа, организацијата треба да
ги користи достапните ресурси за преведување за да се осигура дека
жртвата има копија од кратка соржина од медицинскиот извештај
напишан од одговорното медицинско лице на неговиот мајчин јазик.
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Прилог 1 Декларација од Будимпешта
Учесниците на регионалната конференција за јавно здравство и трговија со луѓе
во централна, источна и југо-источна европа, одржана на 19-21 март 2003, во
Будимпешта:

282

Потврдуваат дека трговијата со луѓе е нарушување на човековите права;
Загрижени се дека жртвите на трговија со луѓе во централна, источна и југоисточна Европа биле и продолжуваат да се изложени на одредени здравствени
проблеми, вклучувајќи меѓу другото физичко и психолошко злоставување
и трауми, сексуално преносливи и други болести како други заразни и
незаразни болести и компликации, вклучувајќи ХИВ/АИДС и туберколоза;
Признаваат дека во некои држави во регионот моментално нивоата на ХИВ
и туберколоза, особено туберколоза отпорна на лекарства заземаат размери
на епидемии;
Убедени се дека потребно е да се посвети внимание на грижата за здравјето
и јавното здравство кај трговијата солуѓе;
Се согласија и се обврзаа на следново:
И покрај големиот напор и напредок во борбата со трговијата на луѓе, како
регионално така и глобално, повеќе внимание и ресурси треба да се посветат
на здравството и јавната здравствена грижа во врска со трговијата со луѓе;
Жртвите на трговија со луѓе мора да имаат пристап кон сеопфатна, постојана
здравствена грижа која е соодветна на нивниот пол, возраст и култура и која
се фокусира на постигнување на целосна физичка, ментална и социјална
благосостојба;
Здравствената грижа треба да биде обезбедена од обучени професионалци
во безбедна и грижлива средина, во согласност со професионалниот кодекс
на етика, жртвата ќе биде целосно информирана за природата на грижата
која се нуди, таа ќе даде согласност, а целиот процес ќе биде во строга
доверливост;
Треба да се утврдат минимални стандарди за здравствена грижа која се
нуди на жртвите на трговија со луѓе. Овие стандарди треба да се формираат
преку партнерства со владини, меѓувладини или невладини организации и
академски институции, и треба да се базираат на сеопфатно истражување и
најдобра пракса;
Различните стадиуми на интервенција носат различни приоритети во врска
со здравствената грижа која се нуди на жртвите.
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За време на почетната фаза на спасување, која започнува со првиот контакт
помеѓу медицинското лице и жртвата, а која најчесто се случува во земјата
- крајна дестинација и/или транзитната земја, грижата треба да се фокусира
на лекување на повреди и траума, интервенција во кризни случаи, и основна
здравствена грижа, вклучувајќи и советување.
За време на фазата на рехабилитација, која најчесто се случува во матичната
земја, грижата треба да се фокусира на долгорочните здравствени потреби и
реинтеграцијата на жртвата. На жртвите треба да им се овозможи здравствена
грижа која е адаптирана на нивните индивидуални потреби и околности.
Некои примери на долгорочни здравствени потреби, без да се направи обид да
се обезбеди целосна и дефинитивна листа, може да вклучува ат: советување,
понатамошна грижа, и тестирање и/или лекување на сексуално преносливи
болести, ХИВ/АИДС, туберколоза, физичка и психолошка траума, злоупотреба
на супстанци, и други здравствени проблеми.
Децата-жртви на трговија и адолесцентите се особено ранлива група со
специјални здравствени потреби. Обезбедувањето здравствена грижа на таа
група треба да биде по долгорочен, постојан пристап, и мора да се земе во
предвид можноста за долготрајни ментални и психосоцијални ефекти.
Исто така, појавата на деца и адолесценти - жртви на трговија со луѓе покренува
комплексни правни прашања, вклучувајќи ги оние во врска со старателството,
кои мора да се решат ако треба да се утврдат минималните стандарди на
лекување.
Во сите случаи, најдобриот интерес на детето мора да биде примарна грижа и
мотивирачки фактор;
Прифатилиштата и центрите за рехабилитација играат важна улога во
обезбедување заштита, помош, здравствена грижа, и безбедност за жртвите.
Менаџирањето на прифатилиштата и центрите за рехабилитација треба да
биде на професионален, стандарден начин;
Треба да се развијат специјализирани програми за обука за мултидисциплинарните медицински термини и истите ќе се фокусираат на
посебните потреби на жртвите на трговија;
Психосоцијалното советување игра клучна улога во градењето доверба,
идентификување на потребите на жртвата, добивање согласност за
здравствена грижа, ангажирање на лицето во поставување цели за
опоравување, и помагање во долгорочната рехабилитација и еманципација;
Организираните социјални, рекреативни, образовни и професионални
активности организирани во прифатилиштата и центрите за рехабилитација
играат важна улога во повторната изградба на самопочитта, и поради тоа
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имаат здравствени бенефиции за жртвите;
Има потреба од големо разбирање во врска со прашањата од јавното
здравствство поврзани со трговијата на луѓе. Низ целиот регион треба да се
имплементираат кампањи за подигнување на јавна свест. Истите треба да
се необележувачки и соодветни на културата насочени кон ризичните групи.
Владите треба да превземат зголемена одговорност за превенција, исто како
и обезбедување на безбедност, законски права, заштита и грижа за жртвите
на трговија со луѓе, особено децата и адолесцентите, со осигурување на
пристап до националните здравствени структури и институции;
Владите, меѓувладините и невладините организации треба да ја зголемат
меѓусебната соработката како и соорганизации во земјите -крајни
дестинации, матичните и транзитните земји. Размената на медицински
податоци, по дадена согласност од жртвата, и со обезбедување на максимални
нивоа на доверливост и заштита на информациите, е основнен принцип во
овозможувањето на постојана грижа, ефективно менаџирање со случаите и
рехабилитација и реинтеграција.
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Учесниците се обврзуваат себе си да ги промовираат и реализираат препораките
содржани тука.
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Прилог 2 Опис на неколку општи терапии за
психолошка поддршка во западен стил
Психосоцијалната рехабилитација може да вклучува активности, како што
се здравствено образование, психо-образовни техники, обука за стекнување
вештини за независно живеење, обука за социјални вештини, професионална
обука. Овие активности се најчесто за заедничка употреба со други форми на
терапија.
Креативните терапии се намерно користење на уметност, музика, танцови,
драма во психотерапијата, советување, специјално образование или
рехабилитација од страна на обучен терапевт. Овие пристапи се наменети за
поттикнување на самопочитта, надежта и за поздраво социјално однесување,
како и да за намалување на чувствата на срам и вина кај жртвата. Докажано
е дека овие терапии овозможуваат подобар пристап до имплицитните (како
спротивно на експлицитните) системи на памтење, и можат да го зголемат
влијанието на другите терапевтски процеси.
Моделите на групна терапија нудат социјална кохезија, охрабрување и
поддршка од други членови на групата кои поминале низ слично искуство.
Групните средби можат да му помогнат на лицето да се здобие со валидација,
самопочит, вештини на комкуникација и решавање на конфликтни прашања. Во
ваквите околности лицата можат да научат да ги контролираат непријателските
чувства и да ги изразат заедничките грижи за иднината.
Сесиите на индивидуални терапии можат да им помогнат на лицата кои сакаат
да учествуваат. Земајќи ги во предвид контекстот и ресурсите, сесиите на
индивидуални терапии треба да дадат приоритетот на краткорочниот, еклектичен
пристап а не да станат обид за било каков вид на психоанализа.
Поддршката за деца се фокусира на излегување во пресрет на посебните
потреби на малолетните лица (на возраст под 18 години). Потребите и
психолошките проблеми на малолетните лица не треба да се помешаат или
комбинираат со оние на возрасната популација. Психосоцијалната поддршка
или терапија (групна или индивидуална) за малолетните лица треба да се користи
со специфични средства, теми и образование за нивна возраст. Вмешаноста
на членовите од семејството или старателите (дури и по телефон, ако не може
да се договори средба) е клучна за упешното опоравување. Сепак, треба да
се внимава на случаите кога има причина да се верува дека детето доаѓа од
семејство со историја на злоставување, тогаш контактот треба да воспостави со
голем професионализам или дури и да се избегне.
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6.1 Вовед
Целта на ова поглавје од прирачникот е да се отслика правниот систем
и можностите на жртвите од трговијата со луѓе, како и да се дискутираат
односите помеѓу организациите кои даваат услуги и националните и
меѓународните агенции/органи за спроведување на законот во врска
со активностите за спречување на трговијата со луѓе.
Овој прирачник нема за цел да ги охрабри или обесхрабри организациите
за соработката со органите за спроведување на законот. Сепак, имајќи
во предвид дека ќе се појават одредени прашања кај оние кои им
помагаат на жртвите на трговијата со луѓе, важно е да се обезбедат тие
теми за разгледување.
Организациите кои даваат услуги генерално не се обврзани да им
помагаат или да соработуваат со органите за спроведување на
законот. во врска со активносите за спречување на трговијата со
луѓе. Националните закони варираат, па на ваквите организации им
се препорачува да ги проверат своите правни обврски во земјите во
кои делуваат. Исто така, постојан значителни стратегиски и оперативни
ризици кои се вклучени при соработката со органите за спроведување
на законот.. Ниту еден дел од ова поглавје не им препорачува или пак
не предвидува дека организациите кои обезбедуваат услуги треба да
ја извршуваат работата на полицијата наместо неа. Поглавјето се
фокусира на потенцијалите за заедничка соработка, со тоа што секој
партнер треба да ги исполнува своите должности во склоп на својата
област на одговорности.

6.2 Основа
Жртвите од трговијата со луѓе имаат право на правна оштета за
криминалот направен над нив. Организациите кои обезбедуваат услуги
треба да ги дискутираат овие права со жртвите за да се осигураат дека
тие имаат доволно информации со цел да можат да направат избор за
тоа како да продолжат понатаму во остварување на истите.
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Исто така, трговијата со луѓе покажува континуирано висока глобална
стапка на пораст како високопрофитна/нискоризична меѓународна
криминално организирана активност која предизвикува сериозни
физички, сексуални и психички повреди кај жртвите. Благодарејќи им
на нивната експертиза во асистирањето на жртвите од трговија со луѓе,
организациите кои обезбедуваат услуги се добро позиционирани за да
можат да бидат се повеќе и повеќе инволвирани во тесни стратегиски
и практични оперативни релации со органите за спроведување на
законот., со што сето тоа позитивно влијае во борбата со криминалот.

6.3 Соработка од аспект на органите за
спроведување на законот
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Од аспект на органите за спроведување на законот, соработката која
ја даваат жртвите, како и искуството и оперативните капацитети со кое
располагаат организациите кои обезбедуваат услуги се важни од повеќе
причини:
Како прв контакт за претставниците на органите за спроведување
на законот кои настојуваат да обезбедат моментална сигурност на
жртвите од трговијата со луѓе.
Да го олеснат и овозможат сместувањето и помагањето на жртвите
од трговијата со луѓе, кои пак за возврат можат да помогнат во
истражувањето на криминалните активности преку сведочење во
судските постапки.
Да обезбедат пристап до разузнавачки информации за трговијата со
луѓе кои вообичаено не им се достапни на полициските службеници
од причини што жртвите може да не им веруваат доволно за да
зборуваат за тоа со нив (забелешка: вклучени се одредени ризици
околу ова споделување на разузнавачките информации кои се
објаснети детално во ова поглавје).
Да обезбедат техничка помош и поддршка за да се зајакнат
капацитетите на органите за спроведување на законот во борбата
против трговијата со луѓе.
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6.4 Соработка со органите за спроведување
на законот од аспект на организациите кои
обезбедуваат услуги
Како организации кои се обврзани да ја прекинат трговијата со луѓе и да
ги заштитат жртвите на трговија со луѓе, организациите кои обезбедуваат
услуги можат да добијат разузнавачки сознанија од истите или од нивните
роднини и пријатели. Разузнавачките информации може да бидат од
витално значење за да можат органите за спроведување на законот да
ги лоцираат и да ги спасат жртвите од трговијата со луѓе. Разузнавачките
информации исто така може да водат до идентификување и иследување
на луѓето кои се занимаваат со трговијата со луѓе. Спасувањето на
жртрвите, како и идентификацијата на трговците со луѓе се две важни
компоненти на севкупната стратегија во борбата против трговијата
со луѓе. Соработката помеѓу организациите кои обезбедуваат услуги и
органите за спроведување на законот. може да помогне во постигнување
на овие цели.
Исто така, моменталното теренско искуство покажува дека значителен
број на жртви од трговијата со луѓе кои се згрижени од организациите
кои обезбедуваат услуги сакаат да ги проследат разузнавачките
информации кои се однесуваат на трговијата со луѓе на органите за
спроведување на законот..Во некои случаи, каде претставниците
на органите за спроведување на законот се професионални и
доверливи, можно е жртвите од трговијата со луѓе да го направат
истото тоа директно со полицијата, лице во лице. Во другите случаи,
жртвите може да не сакаат да се сретнат со полициските службеници
и наместо тоа бараат од организациите кои обезбедуваат услуги да ги
проследат таквите информации во нивно име. Преку размената на
разузнавачките информации со полициските установи на одговорен
начин, организациите кои обезбедуваат услуги може да:
им помагаат на жртвите од трговијата со луѓе во смисла дека тие
треба да најдат некаков начин за да го пријават својот случај и дека
тие информации може да водат кон казна против трговците со луѓе
или ќе им помогнат на други потенцијални жртви, и
да придонесат ефективно во спасувањето на жртвите на трговијата со
луѓе и/или за идентификација на трговците со луѓе.
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Како и секогаш, запознавањето на жртвата со процесот и нејзината
согласност, како и фактот дека организацијата секогаш ќе се раководи
од најдобрите интереси на жртвата, мора да останат во центарот на
оваа размена на разузнавачки информации.

6.4.1 СТРАТЕГИСКИ РИЗИЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ КОИ
ОБЕЗБЕДУВААТ УСЛУГИ
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На стратегиско ниво, соработката со органите за спроведување на законот
може да претставува релативно нова димензија за многу организации
кои обезбедуваат услуги и како резултат на тоа да се појават осетливи
принципиелни начелни прашања и ризици. Треба да се воспостави
внимателна рамнотежа во однос на димензијата и природата на оваа
соработка и помошта која ја обезбедува организацијата. Димензијата
на ваквата соработка и помош зависи од природата и квалитетот на
третманот и од овозможената заштита на жртвите од трговијата со луѓе со
правниот и законски систем на секоја од државите, како и од димензијата
преку која се разгледуваат меѓународните стандарди. Главните глобални
стандарди за човекови права кои треба да се разгледуваат во однос на
третманот на жртвите од трговија со луѓе се определени со Протоколот
од Палермо на Обединетите Нации за трговија со луѓе, како и со
Принципите и Упатствата за трговија со луѓе формулирани од Високиот
Комесаријат за човекови права при Обединетите Нации. За ова постојат
исто така и голем број на регионални договори, како Конвенцијата на
Советот на Европа за Акција против трговијата со луѓе (кога истата ќе
стапи на сила).
Во случите кога третманот и заштитата на жртвите од трговија со луѓе
со правниот законски систем на секоја од државите не ги исполнува
релевантните меѓународни стандарди, принудената соработка со
полициските органи за размена на разузнавачки информации може да
доведе до конфликт со обрската на организацијата да обезбеди помош
и заштита за жртвите. Може да се покаже дека ограничена форма на
соработка во одреден временски период може да биде најпрактичен
начин за поттикнување на подобрувањето на третманот на жртвите од
страна на претставниците на органите за спроведување на законот.

ГЛАВА 6 СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Крајна цел е придвижување кон урамнотежен пристап во целата
оваа работа, преку здраво расудување и управување од страна на
организацијата која обезбедува услуги во секоја од земјите.
Потенцијалното разгранување на соработката со органите
за
спроведување на законот. не треба да се ограничи само со односите
помеѓу организацијата и органите за спроведување на законот.
Целата соработка треба да ги земе во предвид пошироките аспекти на
односите на организацијата со владините, меѓувладините и невладините
организации. Во многу случаи потенцијалните ризици може нормално
да се управуваат преку претходни консултации и преговори на база на
заедничко полезно партнертсво.
Соработката со органите за спроведување на законот., проценета преку
актуелните состојби и конкретните прашања на кои се однесува, никогаш
не смее да ја доведе до прашање објективноста на посветеноста на
организацијата за помош на жртвите од трговија со луѓе. Клучното за
намалувањето на овие грижи лежи во професионалното управување
на односите со органите за спроведување на законот. во смисол на
недвосмислена посветеност кон човековите права, со ставање на
жртвата на прво место како филозофија на организацијата за одговор
на феноменот на трговија со луѓе.

6.4.2 ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ КОИ
ОБЕЗБЕДУВААТ УСЛУГИ
Како што организацијата која обезбедува услуги ги развива своите
услуги за жртвите на трговијата со луѓе, станува се потешко да се избегне
блиска вмешаност во правниот систем на секоја од државите. Колку
повеќе станува опсежна помошта за жртвите од трговијата со луѓе, толку
поголема станува важноста и вредноста на улогата на организацијата.
Исто така, расте и интересот за поблиска соработка со неа кај локалната
полиција во однос на можноста за идентификација и проследување на
трговците со луѓе.
Поблиската соработка со себе носи поголеми ризици, како за жртвите,
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така и за персоналот на самата организација. Овие ризици произлегуваат
до исто место: заканата кон жртвите и персоналот на организациите
од страна на високо организираните и безмилосни трговци со луѓе.
За трговците со луѓе, секое спасување и рехабилитација на жртва од
трговијата со луѓе која ќе помине неказнето, било за жртвата, за членови
од нејзиното семејство или за други нивни блиски личности е “лошо за
бизнисот”, затоа што ја поткопува нивната сила над другите жртви кои
можеби исто така планираат да избегаат. Кога ослободената жртва ќе
стане сведок, уште повеќе расте ризикот по бизнисот на трговија со луѓе,
како и ризикот по профитабилноста и слободата на трговците со луѓе.
Факт е дека трговците со луѓе превземаат репресивни мерки над своите
жртви кои биле ослободени и кои следствено сведочеле против нив во
законското проследување. Може да се претпостави дека ќе продолжат
тоа да го прават бидејќи нивниот бизнис трпи растечка закана од
здружените меѓународни напори за тој да се запре.
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Следствено, и ризикот по персоналот на организациите кои даваат
услуги исто така ќе се зголемува, како што трговците со луѓе ќе стануваат
свесни за улогата на организациите во спасувањето и процесот на
рехабилитација на жртвите. Поблиската соработка со полицијата,
посебно во тоа да се обезбеди пристап до информациите за жртвите од
трговијата со луѓе, како и тоа дека имаат заштита кога ја превземаат улога
на сведоци, неизбежно ќе го зголемува нивото на ризик за персоналот
на организациите кои даваат услуги. (Повеќе информации за проценка
и управување со ризик е дадено во Поглавје 1 од овој прирачник).
6.4.3 КОРИСТ ОД СОРАБОТКАТА
Имајќи го во предвид степенот на оперативен и стратегиски ризик
вклучен во соработката со полицијата, како и фактот дека организациите
кои обезбедуваат услуги најчесто не се обврзани да соработуваат со
органите за спроведување на законот, се поставува прашање дали тие
воопшто треба да соработуваат.
Третирањето на ова прашање од гледна точка на жртва на трговија со
луѓе е од основно значење за негов одговор. Главен решавачки фактор
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во помошта за жртвите е да се обезбеди нивно целосно информирање и
да им се овозможи да ги остварат своите човекови права и како жртви на
сериозен криминал да можат да го употребат законскиот правен систем.
Во повеќето случаи, жртвите не се искористени само од трговците со
луѓе, тие исто така подоцна може да бидат лишени од своите права
според правниот законски систем, иако логички се претпоставува дека
истиот постои за да им помогне како жртви на криминал.
Правната помош и поддршка е витален дел од пакетот за помош за да им
овозможи на жртвите да направат свесна и промислена одлука по овие
прашања и да им помогне во пристапот и спроведувањето на нивните
законски права. Искуството постојано покажува дека тие најчесто
сакаат да соработуваат со полициските службеници до таа мера што ќе
можат да си обезбедат одредена форма на правда, а за виновниците
заслужена казна за она што им е направено. Помагањето на жртвите
во овие обиди е олеснето со воспоставувањето на добра соработка со
органите за спроведување на законот..

6.5 Проценка на можностите и правата на жртвите
од трговијата со луѓе пропишани со правниот систем
6.5.1 ВОВЕД
Овој дел се однесува на:
четирите можности во правниот систем кои им се достапни на жртвите
на трговија со луѓе.
давањето на совети и мислења од страна на организациите кои
обезбедуваат услуги.
контактирање со полициски службеници за оние жртви кои сакаат да
ги испитаат своите можности да послужат како сведоци во правно
иследување.
Како и со сите аспекти на помошта која им се пружа на жртвите,
секое ниво на овој процес треба да се базира на принципот на
доброволна согласност за ваквата соработка.
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Прашањата кои се дискутираат помеѓу персоналот на организацијата
која обезбедува услуги и жртвата на трговијата со луѓе во овој дел се
крајно чуствителни и предмет на многу претпазлива одлука од страна на
жртвата. Од овие причини, многу е важно за сите работи да се дискутира
на мајчиниот јазик на жртвата, или да се обезбеди преведувач, кога тоа
е неопходно.
6.5.2 МОЖНОСТИ И ПРАВА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
СПОРЕД ПРАВНИОТ СИСТЕМ
Едно од фундаменталните човекови права на жртвите од трговијата со
луѓе е да имаат пристап до правните механизми.
Постојат четири можности и права кои се на располагање, тоа се
следниве:
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Да не се откриваат никакви информации на органите за спороведување
на законот.

Ова е наједноставниот избор и исто така е најчест поради комбинацијата
на сериозен страв за сопствената безбедност и безбедноста на нивната
фамилија и најблиските, како и длабоко сомневање и недоверба во
полицските службеници. Ова е основно право и ниедна жртва не смее
да биде принудена од правниот систем да биде сведок или да даде
изјава под заклетва.

Жртвата да и обезбеди на полицијата доверливи информации кои се
однесуваат на криминалот и на виновниците, под услови и со стриктно
одбивање на жртвата да даде дозвола да биде повикана за сведок и
истата не смее да се присилува тоа да го направи.

Многу жртви ќе се решат за оваа можност, бидејќи таа им овозможува
ограничена форма на акција против нивните искористувачи без да се
презема сериозен ризик преку сведочење. Повеќе информации за
оваа можност се дадени во делот 6.9 кој се наоѓа подолу.

ГЛАВА 6 СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Жртвата да ги испита можностите за да биде сведок на обвнинението
против трговците со луѓе.

Искуството покажува дека, после краток период за одмор и закрепнување
како и добивање на време за да побараат независен совет, во
комбинација со можност за саморефлексија на својата ситуација, многу
жртви сакаат да превземат акција против нивните трговци со луѓе.
Жртвата да биде информирана за законските можности да бара
компензација за криминалот направен над неа и да и се даде помош
во остварувањето на таа правна можност.

Трговците со луѓе остваруваат значителен профит од криминалното
искористување на своите жртви, па жртвите треба да бидат информирани
за нивното право на надокнада и надоместување на штета и, кога е тоа
возможно, треба да им се помогне да ги остварат таквите барања.

6.5.3 ИЗБОР НА ВРЕМЕТО ПОГОДНО ЗА ДАВАЊЕ СОВЕТ ЗА
ПРАВНИТЕ МОЖНОСТИ
За подетални препораки кои се однесуваат на грижата и интервјуирањето
на малолетници погледајте го параграф 5.6 од Поглавје 5.

Упатни организации во транзитните земји и во земјите кои се
крајна дестинација
Прашањето кое често се поставува е следното: која организација
треба да и даде совет на жртвата за правата и можностите за време
на транзитирањето и периодот пред пристигнување - организација
во транзитната земја или во земјата која е крајна дестинација. Како
генерално правило, организациите кои обезбедуваат услуги треба
секогаш да им обезбедат информации на жртвите лоцирани во
транзитната земја или во земјата која е крајна дестинација за нивните
законски права и за можностите на правниот систем што поскоро, за
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време на процесот на помагање. Ако жртвата е упатена од некоја друга
организација кон организацијата која обезбедува услуги, за помагање
во враќањето дома, веројатно е дека жртвата е веќе советувана за
нејзините законски права и за можностите на правниот систем. Сепак,
за да се осигура, организацијата треба повторно да провери и да потврди
со упатната агенција дека тоа е направено.
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Ситуацијата е покомплицирана кога жртвата е директно упатена и
кога упатувачот не произлегува нити од органите за спроведување
на законот., нити од партнерите од меѓувладиниот - невладиниот
сектор. Одлуката дали да се советува жртвата на ова ниво не е лесно
да се направи, и ќе зависи од бројни фактори. Со цел да се овозможи
севкупен совет потребен на жртвата на трговијата со луѓе, лицето кое
ја интервјуира жртвата мора да има целосно познавање на правниот
систем на таа земја. Исто така треба да се земе во предвид пристапот
на домашната влада за страдањето на жртвите на трговијата со луѓе.
Доколку постои веројатност жртвите од трговијата да бидат прогонувани
за дела кои произлегуваат од нивната ситуација како жртви на трговијата
со луѓе, може да не е во најдобар интерес на жртвата да се испитуваат
можностите за сведочење. Како и да е, во случаите кога е соодветно
тоа да се направи, организацијата која обезбедува услуги треба да ја
информира жртвата за различните можности кои и се на располагање и
да и овозможи на жртвата да одлучи како ќе продолжи понатаму.
Жртвата треба да се советува да ги разгледа можностите внимателно и
за тоа да и се даде одредено време. Би било идеално, можностите треба
да и се предочат после проценка направена од психолог за состојбата
на жртвата. Жртвата треба да добие третман за своите физички и
психички здравствени потреби, треба да се чувствува сигурно, и да биде
информирана и советувана за сите прашања само откако психологот
потврдил дека тоа нема да предизвика понатамошни штети за жртвата.
Ова прашање е тешко да се процени и секој поединечен случај
треба да се третира според сопствените карактеристики од страна
на организацијата која обезбедува услуги. Во суштина, како најдобра
пракса се покажува дека за правата и можностите на правниот систем
за директно упатените жртви треба да се работи во земјата во која е
идентификувана жртвата, ако е тоа сигурно и ако е во нејзин најдобар
интерес. Кога тоа не е случај и кога жртвата одлучува да се врати дома
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или да оди во трета земја, можностите треба да и се предочат после
нејзиното враќање. Ова не ги оспорува нејзините законски права,
туку едноставно значи дека процесот ќе започне малку подоцна. Сите
информации или докази кои се релевантни во земјата на транзит или
во земјата крајна дестинација, а кои жртвата сака да ги даде, секогаш
може да се проследат од локалната полиција до соодветните органи во
земјата за која се однесуваат.
Прифатни организации во земјата од потекло
Ако жртвата се згрижи во прифатилиште кое го води организацијата,
времето кога на жртвата треба да и се обезбеди законски совет ќе зависи
од состојбата на жртвата, со давање на приоритет на медицинската,
психолошката и секоја друга помош. Правниот советник треба да се
консултира со социјалниот работник во прифатилиштето, со психијатарот
и со психологот пред својот разговор за правните прашања со жртвата,
бидејќи, во случај на сериозно трауматизирани индивидуи, психолошкиот
совет би бил прашањата за законските права и можности де не бидат
сеуште споменети заради ризикот од создавање на дополнителни
трауми. Во ваквите случаи, советувањето треба да се одложи.
Ако жртвата се враќа дома или се испраќа во друго сместување,
организацијата именувана да и помогне треба да ја информира за
нејзините законски права и можности во најскор можен рок.

6.5.4 ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ
Кога е донесена одлуката за видот на советот кој ќе и се даде на жртвата
од трговијата со луѓе, ќе биде од помош да се разгледаат следните важни
фактори во однос на обезбедувањето на разузнавачки информации,
можностите за сведочење, како и можностите за надоместувањето на
нанесената штета:
Дали постои професионална единица за борба со трговијата со луѓе
во приемната земја?
Ако не постои, кои алтернативни единици се на располагање?
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Во било кој од погорните случаи, дали приемната организација има
воспоставено врска со полициски службеници и ако има, како со нив
соработувала?
Кое е нивото на професионализам на засегнатата единица?
Според дотогашното искуство, дали може да им се верува на
полициските службеници?
Какво е нивото на корупција?
Дали полициските единици имаат професионален пристап кон
разузнавањето што овозможува доверливост за жртвата ако таа се
реши да даде такви информации?
Дали постои соодветна програма за правна и физичка заштита на
сведоците во приемната земја за оние жртви кои ќе се решат да
сведочат?
Дали жртвата поседува доволна издржливост да се справи со стресот
кога ја прифаќа улогата да биде сведок?
Дали правниот систем во дадената земја овозможува постапки за
надомест на претрпената штета и ако овозможува, како жртвата ќе
дојде до нив? Дали ќе биде потребно прво да се појави како сведок
во судската постапка, или дали обесштетувањето може да се бара
единствено преку граѓанска тужба?
После одобрувањето од страна на психолог, правниот советник треба да
ја советува жртвата за законските можности кои и се на располагање.
Жртвата треба да се советува:
Внимателно да го слуша објаснувањето за сите четири законски
можности пред да направи било каква одлука.
Дека нема потреба за да направи моментална одлука.
Дека има на располагање доволно време колку што и е потребно за
да се реши каква акција ќе превземе.
За можноста да бара дополнителни совети или појаснувања во секое
време.
За можноста да ја преиспита својата одлука во секое време.
Иако не е улога на правниот советник да ја убедува жртвата да соработува
со органите за спроведување на законот., негова улога е да се осигура
дека жртвата е добро информирана за потенцијалните последици од
нејзиниот избор. Добро е на жртвата да и се предочат следните работи:
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Соработката со органите за спроведување на законот., било како
сведок или како извор на информации, може да вклучи различни
нивоа на ризик кои секогаш треба да се имаат во предвид.
Иако немаат обрска да соработуваат, треба да знаат дека ќе биде
многу тешко во борбата со трговијата со луѓе и во спречувањето на
слични криминални активности освен ако повеќе од спасените жртви
на трговијата со луѓе се согласат да соработуваат или со давање на
информации или со сведочење против трговците со луѓе.
Во однос на можноста да бидат сведоци, иако имаат на располагање
онолку време колку им е потребно да ја донесат таа одлука, треба
да знаат дека колку подолго време им треба за тоа, толку ќе и биде
потешко на полицијата да ги лоцира трговците со луѓе и да собере
докази против нив, бидејќи трговците со луѓе ќе почнат да превзмеаат
мерки за претпазливост знаејќи за бегството на жртвата.
Конечно, жртвата треба да биде целосно свесна за нејзините можности
- како што е наведено во параграфот 6.5.2. Имајќи и ги објаснето сите
можности на жртвата, и објаснувајќи и дека не може да биде принудена
да зборува и дека изборот е само нејзин, советникот исто така треба да
ја потсети жртвата дека таа е можност во секое време да ја промени
својата одлука.

6.5.5 ПРАВНА ЗАШТИТА НА ЖРТВАТА-СВЕДОК
Оперативните искуства покажале дека жртвата нормално се фокусира
на три посебни подрачја пред да донесе одлука да биде сведок. Тие може
да се сумираат како работи кои треба да се разгледуваат за физичката и
правна заштита на сведокот и се дадени подолу:
Личната сигурност на жртвата, на нејзината фамилија и на останатите
лица кои и се блиски.
Доверливоста и ризикот од разоткривање на фамилијата или лицата
блиски до жртвата од медиумите - овој страв од жигосување, посебно
во случаи на сексуално искористување секогаш претставува силно
влијание во донесувањето на одлуката.
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Стравот да се биде во физичко присуство со трговците со луѓе. За
жртвите ова е реален и понекогаш вознемирувачки страв, посебно
за оние кои биле предмет на сексуално и физичко злоупотребување и
малтретирање.
Од овие причини, жртвата треба да биде информирана во поглед на
имањето или немањето на соодветни процедури кои се однесуваат на
овие грижи, и кои ќе зависат од земјата за која се однесуваат. Подолу се
дадени следните клучни работи кои треба да се забележат.
Физичка заштита на сведоците
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Секогаш кога жртвата ќе се реши да сведочи против трговците со луѓе,
ќе постојат елементи на преостанат ризик кој не може комплетно да
се елиминира. Во многу земји има утврдени одлуки кои се однесуваат
на заштита на сведоците, но може да недостигаат ресурси за нивна
имплементација. Во други земји иако постојат утрвдени одлуки, како
и ресурси за нивна имплементација, тие остануваат непристапни за
жртвите од трговијата со луѓе заради тоа што не успеваат да ги исполнат
предусловите за да бидат вклучени во таква програма. Заради ова,
многу е важно да и се дадат на жртвата точни и реални информации
за можните мерки за нејзина физичка заштита и физичката заштита не
нејзината фамилија или лицата кои и се блиски.
Следниот домен на мерки за заштита може да им се овозможат на
жртвите и на нивните фамилии:
Пренаселување;
Ново сместување
Промена на идентитетот;
Физи заштита.
Правна заштита на сведоците
Повеќето правни системи нудат различни решенија за доверливост и
правна заштита се додека жртвите-сведоци соработуваат во истрагата
и даваат докази. Тие се доста комплексни и различни од земја до земја,
но следните се најважни за жртвата:
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Правен механизам за да се отвори кривичен случај со гарантирана
доверливост, како правна мерка за да се биде анонимен сведок или
сведок под псевдоним, или да се сочува идентитетот на сведокот од
трговците со луѓе и нивните правни застапници;
Правен механизам за да може или да се земе изјава под псевдоним
или да се сочува идентитетот на сведокот од трговците со луѓе и
нивните правни застапници. (Треба да се напомене дека дури и
користењето на псевдоним или сочувувањето на идентитет на жртвата
од документот на кој е дадена изјавата, специфичните детали кои
треба да се вклучат во изјавата скоро сигурно ќе им овозможат на
трговците со луѓе да го утврдат изворот на доказите и овој факт мора
да и биде предочен на жртвата.
Правен механизам за изземање на жртвата од тоа да има соочување
лице во лице со трговецот со луѓе во фаза на истрага.
Правен и практичен механизам за да може жртвата да го идентифицира
трговецот со луѓе од позади стакло кое пропушта светлина во еден
правец.
Правен механизам за да се оневозможи откривање на жртвата од
страна на медиумите.
Да се сведочи во живо или на прелиминарното сослушување или
на главниот претрес со помош на видео или аудио линк, од позади
стакло кое пропушта светлина во еден правец или во отсуство на
трговецот со луѓе (но не и без неговиот адвокат), или да се изземе од
сведочењето на главниот претрес, со поткрепување на сведоштвото
дадено во прелиминарното сослушување.
Правен и практичен механизам за да се поддржи жртвата за време на
процедуралната фаза со овозможување на присуство на независен
адвокат во секоја фаза, и со овозможување на придружба за време
на секоја од процедуралните фази.
Договор од страна на полицијата и обвинителството дека жртвата
нема да биде правно принудена да сведочи ако било која од погоре
наведените мерки се изложени на ризик за време на правната
процедура, како на пример, за време на судењето да и се нареди на
жртвата - сведок да сведочи во присуство на трговецот со луѓе без да
се користи параван.
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6.6 Меморандуми за разбирање кои се однесуваат
на соработката
Како што е забележано погоре, помагањето на жртвите кои сакаат
да соработуваат со судските и извршни органи најдобро може да се
овозможи ако организациите кои обезбедуваат услуги имаат добри
односи со истите. Исто така, организациите кои обезбедуваат услуги
може да имаат понатамошен допринос во борбата со трговија со луѓе
преку соработката со органите за спроведување на законот. која би
резултирала со законски санкции против трговците со луѓе.

6.6.1 ОБЕМ НА СОРАБОТКА
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Обемот и природата на тоа што може и што треба да се постигне преку
соработката со органите за спроведување на законот. зависи од бројни
фактори:
Дали дадената земја е матична земја, транзитна или земја крајна
дестинација;
Бројот на жртви засегнати од трговијата со луѓе;
Усогласеноста на локалниот правен систем со меѓународните
стандарди;
Капацитетот и професионализмот на органите за спроведување на
законот. во борбата со трговијата со луѓе;
Регулативната рамка за физичка и правна заштита на жртвите;
Потребите и желбите на релевантните владини агенции;
Волјата и финансиските можности на донаторите кои ги поддржуваат
ваквите активности.

6.6.2 КОРИСТА ОД СКЛУЧУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАЊЕ (МЗР)
Ако организацијата која обезбедува услуги се одлучи за соработка,
препорачливо е да се наведе што точно е договорено од секоја од
страните со пишување на меморандум за разбирање (согласност) за да
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се избегнат подоцнежните недоразбирања. Оперативните претставници
на органите за спроведување на законот се под притисок да постигнат
резултати во истрагата, па секогаш постои ризик дека тие ќе пробаат
да ди заобиколат процедурите за соработка за кои се чини дека ќе го
попречат напредокот во истрагата, ако истите не се јасно написмено
наведени.
На пример, може да има случаи каде организациите кои обезбедуваат
услуги се решиле да не откријат осетливи информации со цел да и обезбедат
сигурност на жртвата, а во истовреме да утврдат дека истражните
органи, во рамките на нивните законски овластувања, се обидуваат
да извршат притисок за да обезбедат дополнителни информации за да
ги потпомогнат истражните активности. Ваквите ситуации се помалку
можни, ако членовите на меморандумот за разбирање, одобрени и
поддржани на повисоко ниво, ги потврдат обрските на организацијата
која обезбедува услуги за обезбедување на заштитата на жртвите кои
се под нивна грижа. Дополнително, поддршката од министерско и од
повисоко раководно полициско ниво за писмен договор не обезбедува
само подобра согласност, туку и ќе ја охрабри и искрената оперативна
соработка.
Додека мнозинството на претставници на органите а спроведување
на законот ќе ја поздрават ваквата соработка со организациите кои
обезбедуваат услуги од причина што пропознаваат дека од тоа може да
имаат придобивки, одреден степен на недоверба и огорченост може да
се очекува од страна на некои од нив, кои лесно не го прифаќаат фактот
дека само активностите на органите за спроведување на законот.
не се доволни за да се разрешат сите прашања или соодветно да се
поддржат жртвите од трговијата со луѓе. Во случаите кога соработката
ужива целосна хиерахиска поддршка, влијанието на ваквите индивидуи
и групи ќе биде редуцирано.

6.6.3 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Во првата можна пригода која следува после овој процес на конслутации,
основните принципи и практични детали на договорот за соработка треба
јасно да се дефинираат во формален МзР потпишан од соодветното
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министерство и од организацијата која обезбедува услуги. Во поглед на
осетливоста на природата на соработка со полицијата, потребно е да
се дефинираат основните принципи и прецизни членови на спогодбата
помеѓу двете страни во формален документ, како доказ за тоа што е
договорено. Еден типичен Меморандум за разбирање за остварување
на соработка помеѓу организациите кои обезбедуваат услуги и органите
за спроведување на законот треба да содржи договор за следните
основни принципи:
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Дека негова цел е да се придонесе во намалување и спречување на
трговијата со луѓе преку ефикасна соработка помеѓу организациите
кои обезбедуваат услуги и органите за спроведување на законот.;
Дека организациите кои обезбедуваат услуги се посветени на
борбата против трговијата со луѓе, дека ги штитат правата на жртвите
од таквата трговија и дека работат кон обезбедување на почитување
на достоинството и благосостојбата на било која и да е нивната целна
група - имигранти, жени, деца итн.
Дека за обете страни, сигурноста, заштитата и човековите права на
жртвите и на потенцијалните жртви на трговијата со луѓе ќе остане од
првостепено значење во текот на целиот процес;
Договорите за соработка се засноваат на применливи меѓународни
стандарди и упатства кои се образложени со Протоколот од Палермо
на Обединетите Нации, и принципите и упатствата на Комесарот за
човекови права при Обединетите Нации;
Освен ако сигурноста на други жртви е загрозена или под околности
каде разоткривањето нема да биде во интерес на жртвата,
од организацијата која обезбедува услуги не смее да се бара
разоткривање на информации без согласност на жртвата.
Овие пет основни принципи може да се вклучат во секој договор
за соработка со органите за спроведување на законот, без оглед на
полето на соработка. Тие се релевантни за договори за размена на
разузнавачки информации исто како и за оние кои ја одредуваат
техничката соработка и механизмите за градење на капацитети, како
што се семинари, обуки за преставниците на органите за спроведување
на законот, или соработка преку испраќање информации до средставата
за масовна комуникација и организирање на кампањи за подигнување
на свеста.
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6.6.4 СОДРЖИНА НА МЕМОРАНДУМОТ ЗА РАЗБИРАЊЕ (МЗР) ЗА
СОРАБОТКА
Следејќи ја почетната декларација за основните принципи за соработка,
МзР треба да ги утврди во детаљи соодветните улоги, должности и методи
за имплементација на соработката. МзР треба да се дизајнира така за
може да покрие широкиот опфат на теми. Постојат неколку типични
подрачја на соработка со органите за спроведување на законот кои
треба да се земат во предвид во МзР:
Подрачја во кои организациите кои обезбедуваат услуги ќе
соработуваат со органите за спроведување на законот, како и
соодветните методи на соработка.
Обезбедувањето на техничка соработка и помош за градење
на капацитетите, како специјализирани обуки, семинари или
обезбедување на опрема за техничка поддршка.
Размена на разузнавачки информации наменети за превенција или
за истражни активности.
Помагање при транспортот на жртвите - сведоци.
Пристап за жртвите до негата која ја пружаат организациите кои
обезбедуваат услуги.
Договорот за соработка кој се однесува на размена на разузнавачки
информации со органите за спроведување на законот се од особена
важност. Трговците со луѓе се опасни криминалци, па секоја размена на
разузнавачки доверливи информации кои не се правилно менаџирани
во рамките на договореното, може да водат кон крајно штетни последици
и за луѓето и за организацијата. Факторите на ризик кои се вклучени во
тоа се дикутираат во делот 6.9.6 од ова поглавје.
Одредбите на МзР за размена на разузнавачките информации треба да
настојуваат да обезбедат договор за:
Целосна доверливост на изворот на содржината на разузнавачките
информации;
Размена само на авторизирани материјали, со исклучок на ограничено
разоткривање со цел да се спасат други жртви од трговија со луѓе или
да се оневозможи потенцијалните жртви да бидат транспортирани;
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Целосна доверливост за улогата на организацијата која обезбедува
услуги во откривањето на ваквите информации;
Размена на информациите само до договорениот степен;
Неоткривање на изворот нити на улогата на организацијата за време
на правната постапка без нивна согласност.
Правото на жртвите да бидат во тек со информациите кои се однесуваат
на текот и акциите кои се однесуваат на нивниот случај.
Организациите може да се соочат и со ситуации кога органите за
спроведување на законот во некои земји нема да се сложат со условите
и одредбите на МзР доколку можат да го избегнат тоа. Некои полициски
служби ќе гледаат на МзР како на сретство за ослабување на нивната
моќ. Како и да е, има јасни причини да се настојува на вакво ниво на
договор, бидејќи многу реални ризици се вклучени во размената на
чуствителните информации помеѓу организацијата и полициските служби,
па рамката и условите на МзР се можни мерки за нивно ублажување.
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Кога ќе се утврди отпор од страна на органите за спроведување на
законот, тие треба да се потсетат дека организацијата нема обрска да
разоткрива ваков тип на информации, туку дека таа е подготвена тоа
да го направи само со поддршка и со согласност од жртвите кои се во
нивно згрижување и во духот на соработката, како и во утврдувањето на
важноста од ваквото разоткривање за да се придонесе за успешноста
на нивната работа на ваков начин.
Исто така треба да им се предочи на органите за спроведување на
законот дека примарна обрска на организациите е заштитата и
добробитот на жртвите на кои им помага како и на нивниот персонал,
и дека напишаната рамка и мерките за заштита вградени во неа се
направени за да се осигура дека организацијата ги исполнува своите
обрски. Од сите вклучени, органите за спроведување на законот
треба да се најсвесни за овој факт. Одбивањето од нивна страна да
го направат тоа, треба да биде одлучувачка причина да не се склучи
договор со нив.
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6.6.5 РИЗИЦИ
Често, оперативните полициски службеници веќе соработуваат на
информативна основа со организациите кои обезбедуваат услуги
на жртвите од трговијата со луѓе, и најчесто ваквите договори ќе се
карактеризираат со два елементи: прво, тие ќе бидат развиени за да
се прошири хуманитарната помош за жртвите, и второ, нивниот метод
на оперирање нема да биде целосно сообразен со официјалните
процедури. Еден пример за ова е кога грижливи, прагматични
службеници ги упатуваат жртвите на трговијата со луѓе во организациите
кои обезбедуваат услуги во замена за помош во случаеви во кои целосно
толкување и примена на законот ќе бара гонење на жртвите за илегален
влез или за некои други активности.
Според тоа, постои ризик дека менувањето на ваквите постоечки адхок договори за соработка со формален Меморандум за разбирање ќе
ја загрозува изведливоста и ефективноста на неформалните размери
на соработка кои веќе постојат помеѓу организациите кои обезбедуваат
услуги и претставниците на органите за спроведување на законот
и за кои се покажало дека се од корист за жртвите. Не постои лесен
одговор за оваа дилема. Организациите ќе сакаат да вложат напори
да се воспостави рамнотежа помеѓу потребата од тоа да се заштити
нивната организација преку формализирање на процесот на соработка
со полициските служби и користа од постоечките неформални можности
да им се помогне на жртвите од трговијата со луѓе.

6.7 Содејство со единиците за борба против
трговијата со луѓе
Потребата на организациите кои обезбедуваат услуги на жртви на
трговија со луѓе да соработуваат со органите за спроведување на
законот нормално ќе произлезе како резултат на една од следните сфери
на активности:
Техничка соработка во градењето на капацитетите, како на
пример семинари, специјалистички обуки или разгледување на
законодавството.
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Размена на разузнавачки информации кои се однесуваат на
спасување на жртви, интервјуа со жртвите или нивно упатување.
Со цел да се осигура дека соработката во овие области е конзистентна,
ќе биде потребно да се открие и воспостави договорен метод на
содејство помеѓу организациите кои обезбедуваат услуги и органите за
спроведување на законот.
Практичниот договор за содејство треба да се образложи во
Меморандумот за Разбирање. Препорачливо е да се назначи овластено
лице за ова содејството од страна на организацијата. МзР треба јасно
да прецизира дека претставниците на органите за спроведување
на законот мора да ја контактираат оргазаницијата само преку ова
овластено лице или преку негов назначен заменик.
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Имајќи единствена личност за контакт со која птерставниците на
органите за спроведување на законот ќе соработуваат ќе и овозможи
на организацијата да биде постојана во нејзиниот приод и да ги
ограничи можностите за недоразбирање кои може да се појават кога
различен персонал продуцира конфликнти или непрецизни совети или
ја обрзува организацијата да презема несоодветни акции. Иако не е
логично да се обесхрабри блиската соработка помеѓу целиот персонал
и локалните претставници на органите за спроведување на аконот, за
да се осигура потребниот континуитет и постојаноста, препорачливо е
целата оперативна и техничка соработка да се координира преку една
главна личност.
Назначените лица од двете страни, треба да си бидат достапни еден на
друг на 24 часовна основа. Борбата со трговијата со луѓе е 24 часовна
активност и искуството покажува дека итните работи во соработката,
посебно во однос на спасување на жртви или во нивно помагање
може да се појави во секое време од денот или ноќта. Механизмите за
содејство според тоа ќе бидат ефикасни само ако имаат капацитет да се
справат со нив во текот на сите 24 часа.
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Обете засегнати страни, и организациите кои обезбедуваат услуги и
органите за спроведување на законот, треба да назначат официјални
лица кои може да се контактираат во било кое време на денот или
ноќта, и кои заради тие причини ќе бидат опремени специјално за таа
намена со мобилна телефонска линија.

6.8 Техничка соработка и градење на капацитети
Соработката со органите за спроведување на законот во контекст на
техничката соработка и/или институционалното градење на капацитети
секако нема да вклучува ист степен на комплексност или осетливост
како размената на информации или помошта на жртвите од трговијата
со луѓе.
Сепак, можни се ризици во соработката со органите а спроведување на
законот кои во борбата против трговијата со луѓе не соодветствуваат на
меѓународните стандарди по ова прашање. Учествувањето во техничка
соработка или градењето на капацитетите на органите за спроведување
на законот кои малку или воопшто не се обидуваат да ги исполнат
меѓународните стандарди за однесување и заштита на жртвите може да
ја изложат организацијата на критики.
Од друга страна, ограничената и редовно надгледувана соработка со
органите за спроведување на законот кои не ги исполнуваат стандардите
може да и обезбедат на организацијата можност да го истакне своето
влијанието и да го преиспита и подобри нивното ниво кон исполнување
на меѓународните стандарди. Ограничената соработка во вакви
услови може да биде валиден и оправдан метод за обезбедување на
подобрувањето во однос на третманот на жртвите како што се бара
според основните принципи.

6.9 Управување со информациите и нивно
откривање
Цел на овој дел е да се разгледа прашањето за тоа како организација
која обезбедува услуги управува со информациите кои ги добива од
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жртвите, од нивните семејства и блиски, и дали и како организацијата
треба да ги разоткрива овие информации на органите за спроведување
на законот.

ПРЕГЛЕД НА КЛУЧНИТЕ РАБОТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖАТ
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Улогата на организациите кои обезбедуваат услуги во собирањето,
менаџирањето и откривањето на информации за трговијата со луѓе, како
и соработката со органите за спроведување на законот, генерално е
област која предизвикува интерес и дискусија помеѓу професионалците
кои се борат против трговијата со луѓе. Во некои места постои разбирлива
загриженост околу можноста организациите кои обезбедуваат услуги да
станат агенти на полицијата и како релзутат на тоа да се компромитира
непристрасноста на организацијата. Уште повеќе, постои разбирлива
загриженост околу дополнителните одговорности и вештини кои треба
да ги поседува персоналот за да може со тоа да се справи.
Следниве теми е едни од најважните кои организацијата треба да ги
земе во предвид при нејзиното развивање на сопствените позиции и
начела кои се однесуваат на откривањето на информациите на органите
за спроведување на законот.
Заштитата, сигурноста и почитувањето на човековите права на
постојните и можните жртви на трговијата со луѓе како водечки
принципи кои треба да се следат цело време.
Соработката со органите за спроведување на законот може да
и помогне на организацијата да ги постигне сопствените цели во
заштитата на правата на жртвите од трговијата со луѓе и во намалување
и крајно, спречување на случаите на трговија со луѓе.
Како основно човеково право, жртвите имаат право на пристап до
механизмите на правда и надомест на штета. Во случаите во кои,
поради страв или од други причини, жртвите не можат да сведочат
против луѓето кои ги злоупотребиле и експлоатирале, на жртвите може
да им се овозможи да дадат информации за трговците со луѓе, за
други жртви на трговијата со луѓе и за начините на таквата трговија.
Искуствата покажуваат дека жртвите може да сакаат да ги проследат
ваквите информации до полицијата како начин да се овозможи
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пристап до правните мерки против нивните трговци, без притоа да
мора да бидат сведоци. Како основна можност на кривично-правниот
систем отворен кон сите жртви на ваквата трговија, организациите
треба да обезбедат професионална правна помош по овие прашања
како дел од потполната помош за заштита на правата на жртвите од
трговијата со луѓе.
Персоналот не смее да бара од жртвите да и откриваат информациите
на полицијата. Наместо тоа, основно начело на организацијата треба
да биде советување за законски права и можности на жртвата,
при што таа самата треба да ја одбере можноста дали да достави
информации.

6.9.1 РАЗУЗНАВАЊЕТО ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ДЕФИНИЦИЈА И ИЗВОРИ
Разузнавањето во борбата против трговијата со луѓе со обични зборови
се нарекува информирањето за криминалот со трговија со луѓе. Според
термините на органите за спроведување на законот, разузнавањето во
борбата против трговијата со луѓе ги вклучува резултатите од анализата
на разузнавачки информации од различни извори и типови кои се
однесуваат на трговците со луѓе, нивните жртви, патиштата и начините
на остварување на ваквиот тип на криминал.
Организациите кои обезбедуваат услуги на жртви на трговија со луѓе
примаат разузнавачки информации поврзани со трговијата со луѓе од
бројни извори:
Отворени извори - репортажи на медиуми, контакт со новинари,
академски истражувања;
Други канцеларии на истата организација;
Органи за спроведување на законот - полиција, имиграционо биро,
гранични чувари и сл.;
Меѓувладини и невладини партнери;
Жртви на трговијата со луѓе, членови на нивни семејства и други
личности блиски на нив, пријатели и сл..
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6.9.2 ВИДОВИ НА РАЗУЗНАВАЊЕ И НИВНА ПРИМЕНА
Разузнавањето пошироко може да се подели во две категории:
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Тематско разузнавање - форма на разузнавање која не е во можност
да ги разоткрива специфичните индивидуални или фактички настани,
како што се актуелните трендови во трговијата со луѓе, политичките,
социо - економските или култиролошките особини кои може да
послужат во обезбедувањето на жртви, нивото на побарувачка на или
други тематски фактори кои може да имаат влијание на криминалот и
на начините на оперирање.
Сепцифично разузнавање - форма која е во можност да ги
разоткрива специфичните индивидуални или фактички настани, како
детали за специфичните криминални активности, датумите, локациите,
документите или посебните лични податоци како имиња, возрасти,
физички опис или адреси кои овозможуваат идентификација на
жртвите од трговијата со луѓе или на трговците со луѓе.
Тематското и специфичното разузнавање понатаму може да поделат
во:
Методи за регрутирање - идентификација на лесни цели, користење
на сила или лажна пропаганда или лична мрежа за регрутирање,
методи за добивање на патни или лични документи, како и излезни и
влезни визи.
Рути - излезни точки, отворено или прикриено патување, методи
на транспорт, идектификација на транспортните фази, специфични
и омилени гранични премини, како и улогата на корупцијата во
олеснувањето на трговијата.
Приемни методи - точки на пристигнување, приемни методи,
запленување на документите и лоцирање на сигурните куќи.
Експлоатација и злоупотреба - форма и локација на експлоатирачките
цели, стапка на профит, методи на управување на експлоатацијата,
принудувањето и методите за контрола на физичка, сексуална и
психолошка злоупотреба.
Собирањето и размената на разузнавачките информации во борбата
против трговијата со луѓе може да се користи на бројни начини од обете

ГЛАВА 6 СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

страни - од организациите кои обезбедуваат услуги и од органите за
спроведување на законот. Тие се:
Идентификација и лоцирање на жртвите со цел да се спасат од нивните
трговци со луѓе;
Пријавување и упатување на жртвите со цел за нивно помагање;
Идентификација и лоцирање на трговците со луѓе со цел да се олесни
истрагата против нив;
Развивање на стратегии и тактики;
Одредување на потребните ресурси;
Уредноста, содржината и насоката на активностите за превенција,
како што се кампањите за јавно подигање на свеста;
Истражување и анализа на трговијата со луѓе.

6.9.3 ДВОНАСОЧЕН ПРОЦЕС НА РАЗМЕНА
Треба засекогаш да се запамети дека размената на разузнавачки
информации со органите за спроведување на законот не смее да биде
еднонасочен процес - мора да се менаџира како партнерство помеѓу
две организации кои делат заедничка цел за намалување и крајна цел,
сузбивање на трговијата со луѓе.
Исто како и полициските служби, и организациите кои обезбедуваат услуги
на жртви на трговија со луѓе имаат витално значење во спречувањето
на трговијата со луѓе и во помагањето на жртвите од таквата трговија
и дека тоа е вистинската причина поради која полицијата се почесто
бара соработка и поддршка од организациите кои обезбедуваат вакви
услуги. Според тоа, се додека организациите кои обезбедуваат услуги
се партнери во поседувањето на информации од највисок степен
на доверливост (поради тоа што жртвите побрзо ќе разговараат со
персоналот на организациите кои обезбедуваат услуги отколку со
полицијата, на која може сеуште да не и веруваат), оваа форма на
соработка секогаш треба да има форма на размена на податоци, каде
што полицијата и обезбедува информации добиени од нејзини извори
кои може да и помогнат на организацијата во насоките и содржината
на кампањите за спречување на трговијата со луѓе, истражувањето,
анализата и стратегиските одговори.
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Исто така, од витално значење е жртвите да се информираат за сите
случувања кои се резултат од информациите кои тие ги обезбедиле.
Тие треба да се свесни за сите апсења или пресуди за лицата кои се
вклучени во нивниот случај, и посебно треба да се информирани ако
било која личност која била уапсена или испитувана е отпуштена, за
да се превземат сите потребни чекори за заштита на жртвата од тие
личности.

6.9.4 ОБРСКИ ЗА РАЗОТКРИВАЊЕТО НА ИНФОРМАЦИИ КОИ
ЗАСЕГААТ ДРУГИ ЖРТВИ ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ЖРТВИ
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Во текот на обезбедување на помош на жртвите од трговијата со луѓе,
жртвата или член на фамилијата или нејзин пријател може да има
информации кои засегаат други жртви кои се останати под контрола
и искористување на трговците со луѓе или ги засегаат потенцијалните
жртви со кои треба да се изврши трговија. Оваа веројатност креира
сериозна недоумица кај организациите кои обезбедуваат услуги заради
тоа што, во многу случаи, овие информации се обелоденети за време
на интервју во кое е посигната взаемна доверба помеѓу двете страни.
Прашањето со кое се соочува организацијата е дали да се прекрши
обврската за доверливост и да се проследат информациите до органите
за спроведување на законот кои се однесуваат на други потенцијални
жртви. Ова е многу осетливо прашање за сите вклучени страни и за
кое им се советува на организациите да имаат јасна и недвосмислена
политика.
Силно се препорачува организациите да развијат начело за ограничено
откривање на информациите до органите за спроведување на законот
кои се однесуваат на други жртви кои се сеуште под контрола на
трговците со луѓе или кои се потенцијални жртви за да им се овозможи
било спасување на жртвите било спречување на потенцијални жртви да
станат тоа. И покрај тоа што стои фактот дека во повеќето случаи ваквите
информации и се дадени на организацијата во склоп на доверливо
интервју, политиката е јасна - откривање на доволна количина на
информации за да и се овозможи на полицијата да превземе акција. Во
некои правни системи, постои правна обврска за ваквото откривање.
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Во развивањето на вакво начело, организациите треба да се подготвени
да направат исклучоци во случај кога постои причина да се верува
дека откривањето на информации може да предизвика повредување
на друга личност - жртвата, нејзиното семејство или пријатели, или
персоналот на организацијата. Во случаи во кои акциите на локалните
органите за спроведување на законот кои се борат против трговијата
со луѓе се неадекватни или непрофесионални, организацијата може да
процени дека и ограниченото откривање на информации може да ја
изложи жртвата или изворот на информацијата на ризик. Во ваков случај,
организациите може да се одлучат за поинаков приод во ограниченото
откривање на информациите.
Со цел да се биде совесен кон лицето кое се интервјуира, пред почетокот
на секое интервју, треба да се информираат лицата кои го даваат - било
да се работи за жртвата, член на нејзиното семејство, сакана личност
или пријател - дека во во случаите во кои откриените информации кои се
однесуваат на останати жртви кои се сеуште под контрола на трговците
со луѓе или се однесуваат на потенцијалните жртви, организацијата го
задржува правото да направи ограничено откривање на доволен број
на факти за да и овозможи на полицијата да превземе операција за
спасување или за да ги заштити потенцијалните жртви за да не паднат
во трговијата со луѓе.
Постои ризик дека, кога е предочен ваквиот факт, во таквиот случај
лицето кое дава интервју може наеднаш да одбие да открие било
какви информации, но ваквиот тек на настаните е фер за обете
страни. Организацијата може да смета дека не смее да ги премолчи
информациите кои ги добила, а со кои може да се спасат евентуалните
жртви од повредување, а исто така лицето кое дава интервју не смее да
се прашува ништо пред прво да му се предочи фактот за постоењето на
такво начело на организацјата.
6.9.5 ДИРЕКТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА
ПОЛИЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ЖРТВАТА
Како што беше наведено на почетокот на овој дел, жртвата треба да
добие правен совет дека и е дадена можност за да достави информации
директно до полицијата, како дел од нејзините законски права и
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можности. Во случаите во кога жртвата сака да се сретне со полициски
службеник со цел да му даде одредени информации организацијата која
и помага на таквата жртва треба да биде во позиција да ја советува
жртвата дали таквата одлука е соодветенааи тоа ќе зависи од проценката
на кацитетот, професионализмот и безбедноста на полициските единици
кои се засегнати.
Прашањата кои се поставуваат во оваа проценка е дали е можно
полицијата не да ги искористи на правилен начин добиените информации
и дали доверливоста на идентитетот на жртвата ќе биде гарантирана
на сите нивоа вклучувајќи ги и кривичните постапки кои може да се
покренат како резултат на проследувањето на информацијата. Ова се
прашања за кои правниот советник треба да има познавање однапред
кога дава правни совети на жртвата уште првиот пат (за повеќе детаљи
за правното советување погледнете го делот 6.5.4 погоре).
318

Кога проценката кажува дека полицијата е способна да работи
професионално и доверливо, следниот чекор е јасен - организацијата
која обезбедува услуги треба да организира средба со член на единицата
за борба против трговија со луѓе или некој друг соодветен отсек, за да
може жртвата да ги проследи оние информации за кои се одлучила да ги
открие. Идеално, овој тип на средба треба да се направи со службеник
кој и е познат на организацијата и треба да биде на сигурно, неутрално
место. Средбата не треба да се случи во прифатилиштето, поради
безбедносни причини објаснети во Поглавје 1.
Жртвата треба однапред да биде прашана дали сака правниот советник
да биде присутен на ваквата средба. Ако не сака, тогаш организацијата
не треба да зема дополнително учество во тој процес. Ако жртвата
побара присуство на правен советник, тој треба да присуствува, но да
не зема активна улога во состанок, освен набљудување и осигурување
дека жртвата е третирана во согласност на нејзините законски права.
Содржината на дискусијата треба да остане доверлива помеѓу жртвата и
полицискиот службеник.
Ситуацијата се комплицира кога проценката за капацитетот и чесноста
на претставниците на органите за спроведување на законот ја одвраќа
организацијата од советување на жртвата да соработува со нив во
обезбедувањето на информации. На пример, ако се знае дека во
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претходни случаи, полицијата го открила идентитетот на жртвата на
медиумите, јасно е дека е соодветно да се опомене жртвата на тој
факт и да се советува за ризиците кои соодветствуваат на тоа во такви
околности.
Во ваквите случаи, жртвата треба да се советува за можните ризици.
Ако жртвата и покрај ваквите сознанија сеуште сака да ја искористи
својата можност, организацијата не смее да ја одвраќа жртвата од тоа,
но треба да се осигура дека жртвата има доволно информации за да
воспостави контакт со соодветниот полициски службеник и единицата за
борба против трговијата со луѓе. Како што споменавме погоре, правен
советник може да се обезбеди, ако тоа го сака жртвата, со цел да се
обезбеди заштита на нејзините права.
6.9.6 ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИТЕ КОИ ДОАЃААТ ОД ОТКРИВАЊЕ НА
СПЕЦИФИЧНИ РАЗУЗНАВАЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Нивото на ризик вклучен во откривањето на разузнавачките информации
мора правилно да се процени, односно дали органите за спроведување
на законот можат соодветно да ја проценат важноста на податоците и да
реагираат на најефикасен начин. Овој вистински реален ризик веројатно
е да се појави ако и кога жртвата или други лица кои даваат интервју
откријат податоци кои спаѓаат во една од следните три категории:
Податоци од чувствителна природа;
Лични податоци;
Други податоци кои се однесуваат на самиот криминал, други
жртви или трговци со луѓе кои им биле познати само на жртвата или
останатите лица кои дале интервју.
Информациите подолу даваат одредени насоки за тоа како и зошто
откривањето на специфичните разузнавачки податоци може да
предизвика ризик.
Податоци од чувствителна природа
Разузнавањето кое се однесува на природата и оперативниот карактер
на трговијата со луѓе не е без проблеми. Кога жртвата е подготвена да
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ја каже својата приказна, постои ризик дека тоа ќе вклучи податоци кои
може да ја издадат соработката на жртвата со властите пред трговците
со луѓе, без разлика дали ќе бидат вклучени лични податоци или не. На
пример, ако жртвата даде целосни детали за фалификуваните патни
документи, датумите и правецот на маршрутите и времињата и локациите
на кои се извршило експлоатирањето, трговците со луѓе можеби ќе
бидат во можност да го откријат идентитетот на изворот на информации
без никаква тешкотија. Многу од жртвите ќе бидат свесни за вакиот
ризик и кога ќе се решат да дадат информации, тие ќе ќе сакаат да се
земи во предвид фактот дека некои од податоците се почувствителни од
другите. Ако тоа го направат, може да им се дозволи некои податоци да
ги проследат, а кои не. Останатите може да не бидат свесни за ризиците
поврзани со информациите кои ги откриле, па организацијата која се
грижи за нив треба да го привлече нивното внимание со цел заедно да
го проценат ризикот.
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Лични податоци
Помалку е веројатно дека жртвите од трговијата со луѓе ќе се сложат
нивните лични податоци да се проследат до органите за спроведување
на законот и не се препорачува организациите кои обезбедуваат услуги
да ги охрабруваат да го сторат спротивното. Сепак, може да има случаи
во кои жртвите сакаат податоците за нив да и бидат дадени на полицијата
бидејќи може да сакаат да соработуваат во иднина. Во ваквите
случаи, персоналот на организацијата која обезбедува услуги треба да
дискутира со жртвата за можните ризици вклучени при откривањето на
лични податоци за да бидат потполно сигурни дека жртвата е целосно
свесна за ситуацијата и дека е информирана за тоа дека ако личните
податоци се откриени, дека тоа значително го зголемува ризикот од тоа
да нејзината улога во соработката може ненамерно или корумпирано да
биде разоткриена.
Разузнавачки информации познати само на жртвата или
останатите кои даваат интервју
Третата категорија на ризик може да се појави кога, на пример, жртвата
или другите лица кои даваат интервју, дадат детален опис на трговците со
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луѓе, вклучувајќи во тоа лични податоци како лузна, белег или тетоважа,
или детаљи за нивните приватни телефонски броеви или банкарски
деловни зделки кои им се познати само на жртвата или на останатите
кои дале интервју, или уште поважно, трговецот со луѓе знае дека освен
него, само жртвата или оној кој дал интервју ги знае тие детали.
Ако организацијата која обезбедува услуги ги открие ваквите информации
и ако полицијата превземе акција против трговците со луѓе, тоа може да
им даде знак на трговците со луѓе за изворот на информации и дека
полициската акција била овозможена само поради тоа што жртвата
или оној кој дал интервју разоткрил податоци кон организацијата која
обезбедува услуги, која понатаму ја проследила до полицијата.

Останати разгледувања за проценките
Останати прашања кои треба да се разгледаат во проценката за
откривање на разузнавачките информации се подвлечени подолу:
Од тоа што се знае од достапните податоци - колку се опасни лицата
кои ја извршиле трговијата со луѓето? Во рамки на тие податоци, оваа
проценка треба да земе во предвид бројни фактори, од кои повеќето
најверојатно се споменати од страна на жртвата како:
– Нивото на насилство прикажано од страна на трговците со луѓе;
– Нивниот број и нивото на организираност;
– Поседувањето на било какво оружје;
– Претходни показатели на репресивни мерки употребени против
други;
– Заканите спрема лицата кои дале интервју ако тие избегале и
зборувале за сопственото искуство;
– Секоја информација која може да помогне во проценката.
Организацијата треба после тоа да ја разгледа содржината на
интервјуто и да ги земе во предвид сите фактички податоци, за да
може да запраша:
– Освен интревјуираните лица и трговците со луѓе, кој уште може
да биде свесен за овие конкретни податоци? Организацијата
никогаш не смее да заборави на фактот дека проценката може
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да се направи само на база на достапните податоци, нити пак да
заборави дека дури и најмалата криминална мрежа на трговија
со луѓе, најверојатно вклучува поголем број на лица, трговци со
луѓе и нивни жртви и останати различни посредници, како возачи,
корумпирани службеници, фалсификатори на документи и слично
и дека, како резултат на тоа, голем број на фактите ќе им бидат
познати и на повеќе лица, а не само на оние кои дале интервју.
– Дали податоците се особено чувствителни? Набрзо ќе биде
очигледно дека некои од фактите се поосетливи од останатите.
Податоците како имиња кои се појавуваат на фалсификувани патни
документи или интимни лични податоци се очигледни примери, но
исто така може да има и други такви.
Бидејќи е вклучен висок реален ризик, организацијата треба да проба
да ги процени податоците заедно со жртвата пред тие да се проследат до
полицијата. Треба да се запамети дека после откривањето на осетливи
разузнавачки информации до органите за спроведување на законот,
нити организацијата, нити жртвата ќе може да има контрола или влијание
на начинот на кој преставнците на органите за спроведување на законот
ќе постапат во сообразност со нив. Во крајната анализа, треба да не се
откриваат информациите до полицијата ако се смета дека со тоа било
чувствителноста на информациите, било потенцијалните опасности, или и
обете ќе предизвикаат реален и висок ризик за жртвите, интервуираните
личности, персоналот на организацијата која дава услуги или за другите,
дури и во случаи во кои жртвата или лицето кое дало интервју дало
писмено овластување за откривање на информациите на органите за
спроведување на законот.
Исто така треба да се запомни дека е најдобро да се има писмена
гаранција од страна на органите за спроведување на законот за
доверливост и неоткривање на изворот на информации (за повеќе
информации за препорачаните услови на МзР погледнете го делот 6.6
погоре).
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6.9.7 ДОВЕРЛИВОСТ НА ОТКРИЕНИТЕ РАЗУЗНАВАЧКИ ПОДАТОЦИ
Се препорачува чувствителните податоци да не се разменуваат со
органите за спроведување на законот, освен ако истите се предмет
на спогодба која нив ги обврзува да ги задржат и да ги користат
разузнавачките податоци на строго доверлив начин и да не го откриваат
идентитетот на изворот или улогата на организацијата која обезбедува
услуги на трета страна без претходно упатување и без писмена согласност
од обете, од изворот и од организацијата која обезбедува услуги.
Користењето на информациите од страна на полицијата не е
ограничено со гаранција за доверливост, туку со одредбите на МзР
помеѓу полицијата и организацијата. Во МзР треба да биде исклучено
откривањето на идентитетот на изворот на информации или на улогата
на организацијата.
Три главни причини ја управуваат гаранцијата за доверливост:
Нити жртвата нити лицата блиски до неа не треба да обезбедат
разузнавачки информации освен ако не се заштитени со ваква
одредба;
Организацијата која обезбедува услуги треба да нуди исти такви
гаранции, како дел од нејзината обрска за грижа на жртвите како и
нејзиниот персонал
Ако полицијата како одговор на добиените информации преку
организацијата превземе акција која ќе резултира со кривична
постапка, доверливоста на изворот и улогата на организацијата може
да бидат предмет при судењето.
Првата причина нема потреба уште да се објаснува освен фактот дека
како што стапката на интервенции против трговците со луѓе расте,
заснована на информациите добиени од жртвите преку организациите
кои обезбедуваат услуги до полицијата, ризикот од одмазда против
изворите и/или кон персоналот на организациите кои обезбедуваат
услуги исто така ќе расте.
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Ризик за организациите кои обезбедуваат услуги
Ова е исто така вистина со оглед на втората точка. Но во поглед на
персоналот на организацијата која обезбедува услуги има понатамошни
разгледувања. Разоктривањето на улогата која ја игра персоналот на
организацијата при добивањето и разоткривањето на информациите е
уште почувствително, од причини што може да предизвика персоналот
да биде повикан да сведочи во кривичните постапки против трговците
со луѓе, што понатаму може да предизвика комплексни теми кои се
однесуваат на правниот статус на организацијата и нејзиниот персонал
или на имунитетот на организацијата, во случај кога се работи за
дипломатска организација.
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Оваа ситуација може да прерасне во врска помеѓу информациите
добиени од жртвата кои организацијата ги проследува до полицијата и
согласност на жртвата, на основа на која виновниците за криминалот
се уапсени и обвинети. Следователно, полицијата може да му пријде и
да му се обрати на персоналот на организацијата и од нив да побара да
обезбедат докази после почетната забелешки од страна на изворот на
информации, затоа што ваквите докази кои поткрепуваат може да се од
клучно значење во кривичната постапка. Ваквото барање може да доведе
до ризици за физичката безбедност на персоналот и може да покрене
прашања за имунитетот пред законодавството и бара внимателна
проценка и консултации. Во ваквите ситуации, организациите треба да
се консултираат со своите законски претставници пред да превземат
било каква акција од ваков вид.

Ризик за организацијата од законско разоткривање
Третата точка која се однесува на ризикот за откривање во законсните
постапки се јавува како резултат на зголемената заедничка тактика
на адвокатите на одбраната кои поднесуваат барање до судиите
за разоткривање на оригиналниот извор и на точната содржина на
разузнавачките информации. Ова е сложено прашање затоа што
претставува поголема закана и може да се очекува да се појави со
зголемениот број на кривични гонења поради протокот на ваквите
информации до полицијата.
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6.9.8 НАДГЛЕДУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД
Спогодбите кои се однесуваат на размената на разузнавачки
информации треба постојано да се надгледуваат и да се прегледуваат.
Клучно е да се овозможи нивно совпаѓање со одредбите на МзР, но исто
така треба да се обрне внимание дали фактичката размена се одвива
во двете насоки или пак откривањето на информациите го прави во
главно организацијата.
Понатаму, треба да се нагледува за да се установи дали организацијата
обезбедува и добива точни и релевантни повратни информации за
секој развој на настаните кој се јавува како резултат на доставените
информации. Несовесноста на полицијата при давањето на повратни
информации на организацијата е не смее да се дозволи, и може да
доведе до негативни последици за лицата кои доставуваат информации,
кои, станувајќи предмет на недостаток од безбедност и доверливост,
имаат право да бидат информирани за развојот кој е резултат на нивната
соработка.
Ако се приметат големи пропусти во договорот, организацијата треба да
се обрати за таквата ситуација до потписникот на договорот од страна
на органите за спроведување на законот.
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ДОДАТОК 1

Етички принципи при интервјуирањето и
заштитата на жртвите на трговијата со луѓе1
Одговорности и вештини
Во овој додаток се опишани професионалните одговорности кои лицата кои
пружаат помош на жртви на трговија со луѓе треба да ги поседуваат. Ако се
работи за помалку искусен персонал или нови членови на персоналот, можеби
ќе бидат потребни поголеми напори и повеќе време за истите да се научат како
да ги следат принципите кои се наведени подолу. Здобивањето на вештини за
да се исполнат овие одговорности бара волја да се учи како да се комуницира,
како да се слуша и како да се постапува кон лицата во такви ситуации.
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Освен да се биде одговорен, неопходно е ваквите задолженијата да се извршуваат
на на професионален и одговорен начин. Всушност, секој контакт со лицата кои
пружаат помош може да се разбере како чекор кон подобрување на ситуацијата
на жртвите. Позитивните искуства може да им помогнат на жртвите да стекнат
доверба во другите, да ја зголемат самодовербата и да си ги поттикнат надежите
за иднината. Од друга страна, негативните искуства може да предизвикаат
жртвите да се чуствуваат засрамени, јавно осудени, безволни и безнадежни.
Безличното однесување на персоналот може да биде контрапродуктивно како
за целите на интервјуто, така и за благосостојбата на жртвата.
Во секој случај, овие принципи треба да се следат на начин кој не ја занемарува
реалноста во која секако ќе постојат мноштво на притисоци, пречки,
компликации и достапни ресурси. Иако принципите обезбедуваат насоки за
етичко постапување со жртвите на трговијата со луѓе, дејствувањето на морален
и етички начин значи да се земе во предвид пред се она што е во најдобар
интерес на секоја индивидуа. Основните принципи објаснети во детали подолу
се следниве:
1. Да не се нанесува зло;
2. Да се обезбеди безбедност, сигурност и удобност;
1

Овој додаток беше адаптиран од Zimmerman, C. и C. Watts (2003). WHO ethical and
safety recommendations for interviewing trafficked women. London School of Hygiene &
Tropical Medicine and World Health Organization: London.
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3. Да се обезбеди приватност;
4. Да се обезбеди доверливост;
5. Да се обезбедат информации;
6. Да се побара согласност;
7. Да се поставуваат прашања на чуствителен и одговорен начин;
8. Да се слуша активно и сочувствително;
9. Да се внимава на знаците кои сугерираат дека на жртвата и треба
пауза за време на интервјуто или процедурата;
10. Да се внимава на предубедувањата и предрасудите кои може да се
јават кај персоналот;
11. Да се верува, не да се суди.
12.Да одржува ниво на професионализам додека се постапува со
жртвата со почит и сочуство;
13. Да се осигура дека жртвата на трговија со луѓе има контрола над
своето тело и комуникација;
14. Да се уверат жртвите на трговијата со луѓе дека тие не се виновни;
15. Да се информираат жртвите на трговијата со луѓе за нивното право
на експертски медицински преглед и извештаји
16. Да се информираат жртвите на трговијата со луѓе за нивното право
да имаат копија од сите медицински и здравствени прегледи;
17. Да се подсетат жртвите на трговијата со луѓе дека поседуваат сила
и цврстина;
18. Да се обезбеди толкување и преведување.

Во случај на деца (под 18 годишна возраст) и лица на кои им е потребна
специјална помош (како на пример ментално болни лица, лица со огромни
психолошки потешкотии и слично) погорните принципи треба да се
разгледуваат во содејство со други релевантни процедури (како на пример,
за непридружувани малолетници, да се работи со избраниот старател или
законски претставник).
Запомнете дека во подолниот текст, кога и да го прочитате терминот “жртва
на трговија со луѓе”, во случаите кога се работи за жртва која е малолетник
или возрасна личност на која и е потребен законски старател, треба да се
чита со значење ”жртва од трговија со луѓе или нејзиниот старател”.
Имајќи ги во предвид огромните ризици поврзани со трговијата со луѓе,
осетливата состојба на повеќето жртви и можностите за зголемена траума,
значењето на ова основно правило не смее да се занемари. Ако постои било
каква причина да се верува дека изведувањето на интервју или покренувањето
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на испитување или процедура ќе предизвика жртвата да се чувствува полошо
од претходно, таквата процедура не смее да се изврши во тоа време. Етичка
одговорност на лицата кои работат со жртвите од трговијата со луѓе е да направат
јасна и коренита проценка за можната штета од активностите кои се предлагаат
да се превземат. Со секоја жртва треба да се постапува на начин кој ја зема во
предвид претпоставката дека повредувањето е можно, се додека не се потврди
спротивното.

2. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ БЕЗБЕДНОСТ, СИГУРНОСТ И УДОБНОСТ

330

Пред да се разговара со жртвата на трговијата со луѓе основно е да се направи
таа да се чуствува сигурно и безбедно. Не може да се води важен разговор
ако жртвата постојано се чуствува лошо. Дури и ако претходно се разгледани
ризиците по безбедноста на истата во друго време и во друга пригода, лицето
кое помага мора да праша дали жртвата во моментот се чуствува безбедно и
дали било што друго може да се направи за да и се овозможи да се чуствува
уште посигурно.
Во исто време, обврзувачки е сите жртви на трговија со луѓе да бидат многу
јасно запрашани дали имаат итна потреба од медицинска помош (на пример,
не само да се прашаат “Дали си во ред?”). Никој не смее да се подложи на
интервју или на било што друго додека е во болки, неудобност или има потреба од
итна медицинска помош. Фокусирајќи се на своите должности, (како на пример,
собирање на информации или пружање помош), лицата кои помагаат може
привремено да заборават дека жртвите на трговијата со луѓе преживеале телесна
и психолошка траума која најчесто води кон трајни здравствени проблеми. Овие
телесни и психолошки симптоми може да бидат посебно нагласени кога личноста
е под притисок - како што е интервјуто или регулирањето на услугата. Лицата кои
помагаат треба да прашаат:
“Како се чуствувате токму сега?”
“Дали моментално чуствувате било каква болка или Ви е неудобно или дали
имате било какви проблеми заради кои треба да Ве прегледа лекар или
сестра?“ (Ако се работи за здравствен работник: “…дали имате било какви
проблеми за кои треба да ми кажете пред да почнеме?”)
Дали имате било каква причина да верувате дека учеството во ова интервју,
процедура или активност ќе Ви предизвика било какви проблеми или ќе се
ве направи да се почуствувате лошо?

ДОДАТОЦИ

Помалку нагласените здравствени проблеми исто така се важни. На пример,
главоболките се многу чести кај жртвите од трговија со луѓе и може да биде
потребно да се консултира лекар за да се дадат соодветни лекарства, како би
можело лицето да партиципира во било што без да има болки.
Откако се направени сите испитувања за било какви итни или други здравствени
потреби, следно што е важно е да се направи жртвата да се чуствува што е можно
поудобно. Ова може да вклучи нудење на чаша со вода или чај, нудење да се
користи тоалет, или нудење на удобна столица, фотелја или некој друг удобен
начин за седење. Одредувањето на начинот на седење е важен да за се осигура
дека лицето кое го спроведува интервјуто не стои над жртвата или не седи
позади биро (т.е на авторитативна, воздржана позиција) и дека начинот на кој
ова се прави не е подложен на слушање од други личности (т.е да не се доведува
жртвата во ситуација да треба да вика додека ги дава личните податоци). Сите
работи кои се однесуваат на здравјето, благосостојбата и удобноста може да
влијаат на начинот на кој лицето соработува.

Напомена: Може да има случаи во кои лицата кои биле жртви на
трговијата со луѓе да изјават дека се чуствуваат доволно добро за да
дадат интервју или да учествуваат во други активности, но лицето
кое пружа помош во истовреме да примети дека жртвата не е во
задоволително добра состојба (на пример има ментални здравствени
проблеми, растроеност, истоштеност и сл.). Во ваквите случаи, лицето
кое пружа помош мора под итно да се консултира со медицински
персонал кој треба да превземе дополнително испитување на состојбата
на таквите лица).

3. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПРИВАТНОСТ
Сите интервјуа и процедури со жртвите од трговијата со луѓе треба да се водат
на сигурен и доверлив начин, и да се изведат во комплетна приватност. Дури и
во случаите каде канцелариите се мали и пренатрупани, или кога состаноците
со жртвите се случат надвор од установата, приватноста мора да се обезбеди.
Ако таквата приватност не може да се воспостави и одржи, тогаш интервјуто
(процедурата или било која слична активност) не смее да се изврши се додека
не се постигнат таквите услови. Средбите не треба да се одржуваат на локации
покрај кои поминуваат други лица, локации на кои се можни чести прекини,
со што ќе се оневозможи леснотијата и текот на комуникацијата. Дури и
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прибирањето на почетните основни информации или наизглед обични податоци
не смее да се прави на места каде има присуство на други лица, како што се
ходници, рецепција или канцеларии кои ги користат повеќе лица.
“Не вознемирувај” или слични пораки треба да се постават на вратите
кои ќе означат дека е во тек интервју, медицински преглед или правно
советување, за да се одвратат прекините. Слично, на ваквите средби
мобилните телефони треба да се исклучени, бидејќи прекините
предизвикани од нивно звонење не се учтиви, повиците може да дојдат
во незгодно време, може да дојдат во осетлив или емотивен момент,
или да ја вознемират жртвата која може погрешно да ја разбере
конверзацијата или да биде недоверлива кон тоа што се зборува по
телефон.

4. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ДОВЕРЛИВОСТ
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Обезбедувањето и одржувањето на доверливост е меѓу најосновните принципи и
должности на персоналот на организациите кои работат со жртвите на трговијата
со луѓе. Обезбедувањето на доверливост е важно не само за безбедноста и
благосостојбата на жртвата, или за персоналот и мисијата на организацијата
која обезбедува услуги, таа е исто така директно поврзана со желбата на
жртвата да ги дели доверливите информации и чуства. На процедурите кои се
однесуваат на доверливоста мора да им се пристапи сериозно и истите стриктно
да се следат. Обезбедувањето на доверливоста значи да се биде сигурен дека
сите информации кои се однесуваат за жртвата и кои ќе се добијат од неа се
безбедни и дека жртвата која ги дава е информирана за специфичните мерки
кои се превезмени за да се осигура доверливоста.
Да се биде сигурен дека доверливоста се одржува, потребно е постојана
претпазливост во третирањето на сите видови на информации - писмени, усни,
електронски, телефонски, видео, фотографски или од кој и да е вид. (За повеќе
информации види го поглавје 1, параграфи 1.2 и 1.55 од овој прирачник).
Голем број на жртвите на трговијата со луѓе доаѓаат од земји во кои медицинскиот
персонал, владините службеници, законските извршители итн. не се покоруваат
на стандардите за доверливост. Жртвите мора да се осигураат дека тоа што
ќе го кажат нема да се пренесе на било кое лице кое може да ги повреди, да
ги одбегнува или да ги отфрли, или на лице кое може да ги користи осетливите
информации за да ги посрамоти, да ги принуди на било што или да манипулира
со нив.

ДОДАТОЦИ

Информациите кои се однесуваат на жртвите на трговија со луѓе не
смеат да се третираат немарно. Информациите смеат да се откриваат
само врз принципот “треба да знае” и само на лица кои се директно
инволвирани во случајот. Мора да се биде претпазлив при сите случаи
на размена на информациите, посебно кога таквата размен е со
лица кои се надвор од границите на мрежата на организацијата која
обезбедува услуги, како што се други здравствени работници, помошни
НВО и владини структури. Дури и информациите кои се разменуваат
со најдобри намери може да паднат во погрешни раце ако не се
следат процедурите за правилно третирање на информациите. Се
работи за прекршување на личните права на жртвите во случаите
кога организациите кои обезбедуваат услуги или нивните партнери
ги споделуваат информациите за нејзината здравствена состојба со
властите, како што се полицијата, имиграционите органи, или адвокати
кои се вмешани во иследувањето на трговците со луѓе, без да имаат
потполна дозвола за тоа од страна на жртвата (како на пример писмена
согласност).
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Доверливоста исто така подразбира да не се изнесуваат примери
од случаите во јавни гласила, публикации или во извештаи, освен
ако детаите за случајот не се доволно изменети така што не постои
веројатност од идентификација на дадената жртва.
Одлуките кои се однесуваат за барањата за интервју со жртвите на
трговија со луѓе од страна на новинари или други лица секогаш е
тешко да се донесат. Дали да се праша жртвата за нејзината желба да
зборува со надворешни лица е прашање на проценка која се базира на
важноста и вредноста на барањето, карактерот и чесноста на лицето кое
тоа го бара, и најважно од се, проценката за тоа како таквото интервју
ќе влијае на самата жртва. Во донесувањето на конечна одлука за да
и се понуди на жртвата да земе учество во такво интервју, треба да се
земе во предвид дека на таквата одлука треба да и претходи анализа
на најдобрите интереси и пред се на здравјето на жртвата (како што
е наведено во нејзиниот здравствен картон или како што за својата
состојба се изразила самата жртва). Ова треба да биде пред сите други
разгледувања и придобивки кои би се добиле од контактот на жртвата
со надворешни лица.
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5. ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ ИНФОРМАЦИИ
Една од најважните права на жртвата на трговијата со луѓе е нејзиното право за
информирање. За да можат жртвите да донесат вистинска одлука за тоа што е
во нивен најдобар интерес, што е најдобро за нивното здравје, добросостојба
и нивната иднина, како и тоа да имаат реални очекувања од организациите,
мора да им се дадат сите расположиви информации за нивните можности.
Информациите на пример, околу потенцијалниот опфат на понудената помош,
ограничувањата поврзани со негата, потенцијалните ризици и бенефиции,
треба да и се обезбедат на жртвата пред да се превземат други процедури
или активности, или пред да се извршат било какви испрашувања на жртвите.
Придржувањето кон овој принцип исто така е важно за да не се даваат ветувања
кои нема да може да се исполнат или да се претпоставуваат идните случувања
кои не се многу извесни. Дополнително, обезбедувањето на информации е
неопходен дел на процесот на барање на писмена согласност (види подолу).
Воведни информации за обезбедување на основните услуги

334

На жртвите на трговијата со луѓе на кои за првпат им се обезбедуваат
услуги потребни им се пред се информации за таквите услуги на јасен и
недвосмислен начин (и во писмена форма, секогаш кога е тоа можно)
наместо тоа да се прави на наметлив, инсистирачки или вообразен начин.
Кога се обезбедуваат основни информации за услугите кои се нудат, треба
да се дадат следниве информации:
Вовед (вклучувајќи ги името и позицијата на лицето кое пружа помош,
како и нејзините врски со организацијата и сл.);
Процедурите или активностите кои следат, давајќи детали за распоредот,
времетраењето, локацијата и лицата кои се вклучени;
Услугите и инфраструктурата кои се достапни, како и обврските кон
жртвата од страна на организацијата или нејзините партнери;
Ограничувањата на поддршката, услугите и негата која ја обезбедува
организацијата;
Ограничувањата кои мора да се почитуваат од страна на жртвата кои се
однесуваат на понудените услуги или на обезбеденото засолниште (како
на пример, “куќен ред”, ограничување на движењето или однесувањето
и сл.), како и сите обрски кои ги има жртвата;
Ограничувањата кои мора да ги почитува жртвата кои се однесуваат
во однос на други лица (на пример полиција, амбасади, оддели за
имиграција), како и сите обрски кои ги има жртвата;
Доверливоста и безбедноста превземени од страна на организацијата;

ДОДАТОЦИ

Личните права да се одбере да се учествува во било каква програма,
процедура или активност.
Личното право за информирање исто така го вклучува правото за добивање
информација која се однесува на самите жртви и тоа навремено и лично.
Посебно кога се работи за резултати од медицински испитувања, важно е да
се осигураме дека лицето кое е веќе под голем стрес нема да мора да седи и
да се грижи за сите прашања кои се однесуваат на нејзиното здравје подолго
од потребното. Исто така од полза е ако резултатите од испитувањата (било да
имаат позитивни или негативни наоди), се донесени од медицинско лице кое
е одговорно за тој дел од здравјето на жртвата (на пример, оној кој го порачал
или извршил испитувањето), или од лицето кое и обезбедува помош, а не од
некој кого не го познава добро (вклучително и лабораториски или медицински
персонал кој е помалку вклучен или кој имал само краток контакт со нив за
време на испитувањата).

Обезбедување на резултати од медицинските тестови или процедури
Кога се даваат резултати од медицинските тестови или процедури, потребно
е да се следат неколку основни чекори:
Да се потсети жртвата кои тестови или кои процедури и биле направени и
причината зошто истите биле препорачани.
Да и се дадат резултатите брзо т.е без долго доцнење низ конверзација
којаќ е предизвика очекуван стрес. Ако се претпоставува дека резултатите
ќе предизвикаат емотивна реакција, да се биде подготвен да се одговори
на таквата ситуација на милозлив и чуствителен начин и да и се даде
на жртвата време за да ги земе во предвид сите кажани работи. Ако е
потребно, да се биде подготвен да се препрати жртвата на лице обучено
за давање на поддршка или на доктор психијатар.
Да се објаснат последиците или значењето на резултатите (на пример,
какви ефекти имаат на нејзиното моментално или понатамошно здравје,
и сл.) и да се земе в предвид делот за пред и посттестно советување за
ХИВ во Поглавје 5. Општо земено, било кои резултати од испитувањата
кои може да бидат непријатни по физичката или психичката состојба
на жртвата, треба да се објаснат предвреме (пред тестот) и да се понуди
советување тогаш кога резултатите од тестот се готови.
Да се објаснат детално сите последователни процедури, лекарства или
мерки кои треба да се превземат.
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Да се охрабри лицето да поставува прашања.
Да се подсети жртвата дека има право да побара и друго мислење.
Да се подсети жртвата дека има право да побара копии од резултатите од
испитувањата.

6. ДА СЕ ПОБАРА СОГЛАСНОСТ
Основно право на секоја од жртвите на трговија со луѓе е да се биде целосно
информиран за она што се бара од неа и истата да има право да се согласи
или да одбие. Ова преставува основен аспект во професионалните односи во
помагањето во рамки на организацијата. Согласноста е потребна за сите услуги,
како што се:
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Медицински испитувања и процедури, вклучувајќи било кој медицински
третман или дијагностичка процедура (вклучувајќи психолошки анализи,
тестирање на крв, рентгенолошко снимање, или добивање на било какви
примероци на биолошки материјал од пациентот);
Здравствена проценка;
Асистирани добороволни враќања;
Истражувачки активности. Размена на информациите од поединечните
случаи помеѓу персоналот или со партнерските организации (вклучувајќи ги
и оние на кои жртвите се препратени/упатени при давањето согласност за
понатамошно испитување, второ мислење, понатамошен третман и сл.) и
Помагање при реинтеграција.
Треба да се преминат многу пречки за да се добие целосна согласност,
вклучувајќи јазични, културни и социјални разлики, стравот на жртвите од или
преголемиот респект за лицата кои се во позиција на власт, верувањето дека
условувањето е quid pro quo за помагањето, желбата да се угоди, колебливоста
да се покаже неможност за да се разберат или да се прашуваат прашања или за
објаснување и желбата да се заврши неудобната и стресна положба.
Згора на сето, треба да се имаат во предвид и возраста на жртвата, физичките
и ментални можности, нивото на психолошка и физичка траума, како и реалните
и воочени закани. Соодветни мерки треба да се превземат за да се утврди дали
жртвата е во можност да ги исполни основните стандарди за согласност.
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Информации кои се даваат за да се обезбеди согласност
Информациите кои се даваат и начинот на кој тие се обезбедуваат кога се
бара согласност се од големо значење.
Информации кои треба да се обезбедат пред да се бара согласност
Иако информациите кои се обезбедуваат со цел да се добие согласност
за различни активности (како медицински преглед или процедура, или
советодавна сесија) може да се разликуваат, генерално треба да се состојат
од следниве основни елементи:
Претставување кое ќе вклучи име, позиција и улога во организацијата
(ако претходно не се дадени);
Детален опис за што точно се бара согласноста (на пример, за интервју,
медицински преглед и сл.), вклучувајќи ги чекор по чекор објаснувањата
и времето на активноста која се очекува да се направи;
Причините и придобивките од интервјуто, услугата, процедурата итн. (во
долгорочен и краткорочен поглед);
Ризиците и опасностите поврзани со интервјуто, услугата или процедурата
(во долгорочен и краткорочен поглед);
Бележење на било какви посебно чуствителни или потенцијално
вознемирувачки причини, аспекти на испитувањето, процедурите итн;
Времето за кое резултатите од било кое испитување или процедура ќе
бидат достапни;
Известување за личните права да ги имаат нивните досиеја, здравствени
картони, лични документи итн.;
Постојано уверување на жртвата дека нејзиниот здравствен картон ќе се
чува доверлив, дека секогаш ќе му биде на располагање и дека ќе има
можност да одлучи дали организацијата може или не да го користи кога
се повикува на нејзиниот случај кај други организации кои обезбедуваат
услуги, кај законските извршни органи кои го помагаата нејзиниот случај
или во истражувачки активности.
Згора на тоа, секогаш е корисно повторно да се увери жртвата дека нема точни
или погрешни одговори, или, погодни или непогодни реакции, туку дека се тоа
стандардни прашања кои се поставуваат секому. Жртвите во таква ранлива
позиција кои ќе воочат дека нивната судбина може да им зависи од одговорите,
им даваат поголема тежината на секое прашање или барање и размислуваат
кој е “точниот” одоговор. Посебно заради фактот дека жртвите преживеале
во ситуации каде “грешните” одговори или неугодувањето на лицата кои ги
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контролирале, може да доведат до фатални повреди, па затоа е од помош да се
потсетуваат од време на време на тоа.
Добивањето на согласност е процес кој не се состои само од прашања на кои се
одговара само со “да” или со ”не”. Основните чекори во процесот се:
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Завземање на неутрален и професионален, а сепак наклонет тон и став:
Кога се бара согласност не е прифатлив никаков притисок врз жртвата
ниту пак да се сугерира што е најдобро за истата. Важно е информациите и
барањата кои се однесуваат на согласноста да се преставени на неутрален
начин кој покажува дека жртвата слободно смее да избере она што мисли
дека е најдобро за неа, и дека што и да е нејзиниот избор, ќе се прифати без
никакви предрасуди кон неа.
Користење на едноставен јазик: Објаснувајќи и на жртвата на трговија со
луѓе на едноставен јазик разбирлив за неа, за важноста на медицинските
испитувања и процедури кои ќе ги направи, за нејзината благосостојба и дека
истите ќе и овозможат да воспостави поголема контрола над сопственото
здравје за време на опоравувањето.
Да се охрабрува поставувањето прашања: На почетокот на процесот на
добивање на согласност, членовите на персоналот мора да и ја истакнат
на жртвата на трговијата со луѓе важноста од поставување на прашања за
разјаснување и дообјаснување во секое време на добивање на информации
- дури и ако тоа значи прекинување/упаѓање во збор. Откако членовите на
персоналот завршиле со обезбедување на информации кои се однесуваат
на согласноста, тие мора трпеливо да прашаат повторно дали жртвата има
прашања за тоа што било кажано.
Појаснување и парафразирање: За време на процесот на добивање
согласност членовите на персоналот мора да набљудуваат и да внимаваат
на знаци со кои жртвата дава на знаење дека не го разбрала јасно тоа
што е кажано. Членовите на персоналот мора да се подготвени трпеливо
да повторат, појаснат и да ја парафразираат информацијата. Во услови на
стрес поради ситуацијата во која се наоѓаат, а посебно кога постојат јазични,
социјални и културни бариери, не е невообичаено жртвите да пропуштат или
погрешно да разберат некоја информација.
Потврдување на разбраното: За да се потврди дека жртвата потполно
го разбрала она што е кажано, неопходно е да се формулираат неколку
прашања - било тоа да се поопшти (како: ”Дали нешто од она што го кажав
Ви изгледа нејасно?”, ”Дали има нешто што би сакале да Ви повторам?”),
така и поспецифични прашања. Специфичните прашања може да вклучат
распрашување за некои работи за кои постои веројатност дека изгледале
комлицирани или збунувачки.
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Уверување на жртвата дека нема да сноси негативни последици ако го
одбие делумно или целосно она што се бара од неа или што и се нуди:
Жртвите на трговија со луѓе се навикнати на негативни последици. Заради
тоа, основно е членовите на персоналот да бидат јасни дека било каков и да
е изборот тој ексклузивно право на жртвата и дека истата за тоа нема да се
казни или отфрли.
Користење на формулари за согласност: Важно е да се користат формулари
на мудар и флексибилен начин, адапатирајќи ги во однос на потребните
јазични, социо-културни, оперативни и законски потреби.

Потврдување на согласноста
Пред да се прочита формуларот за согласност, лицата кои бараат согласност
треба да го прегледаат следното:
Темите на кои се однесува согласноста (на пример, за интервју, да се
регистрираат главните области кои треба да се покријат; за медицински или
други процедури, секоја процедура треба да се прегледа една по една, а
според тоа и согласноста која се бара и прибира за секоја од нив);
Мерките кои се превземени за да се осигура доверливоста;
Ризиците и придобивките како што било дискутирано за нив; и
Дека не постојат точни или грешни одговори, и дека на останатите услуги и
грижа нема да има негативно влијание одбивањето на согласноста.

Бележење на согласноста
Согласноста генерално треба да се даде на формулар кој ќе биде потпишан
од страна на жртвата. Сепак, ова не е од суштествено значење. За жртвите
кои се неписмени, или за оние кои доаѓаат од места каде потпишувањето на
официјални документи има значајно влијание (како на премер, угнетувачки
режими), согласноста може да се даде усно и истата да се забележи од страна
на член на персоналот.
Забелешка: Согласноста во случај на малолетници, жртви кои се
ментално неспособни или жртви кои на друг начин се оневозможени
целосно да учествуваат во процедурата за добивање согласност имаат
потреба од посебна помош, најчесто во форма на законски старател
или правен советник. Законски старател е лице кое има целосна моќ
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дадена од жртвата, или правен советник кој има писмено овластување
за тоа. Организациите треба да се консултираат со тоа лице во врска
со согласностите во случите на малолетници или во случаите на жртви
кои, заради својата ментална или телесна состојба, не се во можност да
дадат законски валидна согласност.

7. ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПРАШАЊА НА ЧУСТВИТЕЛЕН И ОДГОВОРЕН НАЧИН
Начинот на кој прашањата се поставуваат, како истите се концепирани,
како и тонот со кој се поставени, имаат важност за прибирањето на корисни
информации, како и намалување на ризикот дека жртвите на кои им се
поставуваат ќе бидат вознемирени или навредени. Ова важи како за
интервјуата, земањето медицинска историја, медицинските испитувања, така и
за советодавните сесии.
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Избегнување на повторувачки прашања: Членовите на персоналот кои
работат со жртвите од трговија со луѓе треба да се трудат, што е можно повеќе,
да не бараат информации кои жртвата веќе ги дала (можеби и неколку пати).
Онаму каде стандардите за доверливост дозволуваат, важно е за членовите на
персоналот да се запознаат што повеќе со случајот на жртвата пред средбата
за да го избегнат прибирањето на информации кои се веќе забележани.
Корисно е да се пополнат сите делови од било кој формулар со познатите
информации пред самиот состанок.
Последователност на прашањата: Прашањата најдобро се примени
ако се прашани на таков начин што најмалку чуствителните прашања
се поставени први. Кога и да е возможно, без разлика дали е тоа дел од
интервју, процедура или не е, корисно е прво да се постават прашања кои ќе
покажат грижа за состојбата на жртвата (на пример, здравствените потреби,
личните потреби, прашања за безбедноста, телесна удобност) со цел да се
изгради доверба. После тоа треба се постават ненаметливи прашања (име,
место на раѓање, поранешна професија и сл.). Чуствителните прашања
добиваат поверодостојни одговори кога ќе се постават во следна прилика,
откако имало време да се создаде блискост помеѓу членот на персоналот и
жртвата. Иако може да е тешко во поедини случаи да се одреди кои теми ќе
бидат чуствителни - тоа што е вознемирувачко за едни може да не влијае
на други - постојат некои работи кои се имаат покажано генерално како
вознемирувачки и тешки за повеќето луѓе. Осетливите теми вклучуваат
сексуално злоупотребување (посебно злоупотреби кои се случиле дома, пред
искуството да се биде жртва на трговија со луѓе), податоци за деца, членови
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на фамилија, домашни адреси, соочувања со органите за спроведување
на законот, како и нелегални активности за кои жртвата верува дела била
соучесник (како на пример, лажни документи, проституција, нелегално
преминување на граница, материјална злупотреба итн.).
Важно е да се заврши интервјуто со помалку чуствителни прашања и
да не се остави жртвата да се чуствува истоштена или очајна. Секогаш
кога е тоа можно, корисно е да се заврши со прашања кои ќе ги
идентификуваат цврстината и храброста на жртвата и кои на некој
начин ќе ја охрабрат.
Тонот на прашањата: Начинот на кој се поставуваат прашањата е скоро
исто така важен како и тоа што се прашува. Прашањата кои се поставени
на начин на кој се пренесува загриженост и интерес, добиваат подобри
одговори отколку прашањата кои се поставени со испитувачки или
обвинувачки тон, или на начин кој ја тера жртвата да се сомнева дека нема
да и се верува на нејзините одговори. Однесувајќи се кон жртвите на начин
со кој се покажува дека се знае како лошо се повредени, како и тоа дека се
има разбирање за нивната колебливост која може да ја чувствуваат околу
подсетувањето на тешките моменти или покажувањето на силни емоции, не
е само сочуствителен, туку исто така им помага на жртвите да го повратат
верувањето во човечноста на другите. Често е корисно да се подсетуваат
лицата дека имаат време за да одговараат на прашањата, или да им се
понуди да се навратат на тешките прашања подоцна.
8. ДА СЕ СЛУША АКТИВНО И СОЧУВСТВИТЕЛНО 2
Активното слушање значи целосно концентрирање кон лицето кое зборува и
кон тоа што го кажува, како и постојано да му се става до знаење дека се она
што е кажано сме го разбрале. Техниките на активно и сочувствително слушање
вклучуваат:
Да се престане со зборување: Не е можно да се слуша додека се зборува.
Да се поставуваат прашања и да се разјасни: Ако не сме сигурни дека сме
го разбрале она што е кажано, повторно да се прашува или да се парафразира
прашањето без да се покаже фрустрираност или да се предизвика другата
страна да се почуствува глупаво или некомпетентно.
Да и се остави на жртвата време за да одговори: Да и се дозволи на жртвата
да ги раскаже настаните и да ги обелодени работите на свој начин. Да не
2

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). (1997). Practical guide to assisting
trafficked women. Bangkok: GAATW.
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се избрзува или да и се врши притисок. Времето на молчење не мора да
значи ништо лошо, а долгите паузи може да значат дека жртвата размислува
како најдобро да ги објасни тешките работи, се обидува да ги совлада
своите емоции, или се обидува да се подсети на специфичните детали за
настаните. Врз основа на ваквите паузи или молчење не смее да се суди за
веродостојноста на жртвата или дадената изјава.
Да се фокусира вниманието: Да се проба да не се прават некои други
површни разговори, да не се мисли на други случаи, да не се средуваат
други проблеми, или да се планира што ќе се каже следно додека жртвата
зборува.
Да се биде приемчив: Да се внимава на изразите на лицето, на начинот на
движење на рацете и телото, и да се слуша тоналитетот на она што се кажува.
Понекогаш тоа што го жртвата го прави или начинот на кој нештата се кажани,
се подобри показатели за тоа што таа жртва сака да каже отколку зборовите
кои ги користи. Сепак, треба да се внимава при ова жртвата да не се чуствува
непријатно заради тоа што е толку одблиску набљудувана. Слушајте го она што
не е кажано. Особено во дискусиите поврзани со трауматични настани или
длабоки чувства, теми кои жртвата ги избегнува, често се исто така важни,
(ако не и повеќе) од она што се кажува. Тогаш и ако е тоа погодно, пробајте
да ги изнесете темите кои се оставени или одложени.
Потврдување на тоа што жртвата го кажува: Важно е на жртвата да и се
стави до знаење дека ја слушате, дека го разбирате тоа што го кажала и дека
се соживувате со емоциите кои ги доживува. Ова може да се направи со
менување на изразот на ликот, со намигнување, ситни звуци на одобрување
(“аха, да, Ве разбрав”), и повторување или потврдување на тоа што таа го
кажала. Сепак, треба да се биде претпазлив да не се прекинува, да не се
завршува или да не се дополнува тоа што жртвата го кажала и да и се остави
самата да одреди на кој начин ќе ги изнесе своите мисли.

9 . ДА СЕ ВНИМАВА НА ЗНАЦИТЕ КОИ СУГЕРИРААТ ДЕКА НА ЖРТВАТА И
ТРЕБА ПАУЗА ЗА ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЈУТО ИЛИ ПРОЦЕДУРАТА
Подвргнувањето на испрашување или раскажувањето на детали од искуството
на трговијата со луѓе, било да е своеволно или како дел од процесот на помагање,
бараат дополнителни физички, психички или социјални напори од жртвите кои
и онака се под стрес. Не е само човечно да се биде осетлив за чувствата и
напорот на жртвите, исто така тоа е од помош и во процесот на прибирање
на информации и во процесот на помагање. Жртвите кои се изморени, кои се
чуствуваат вознемирени, кои се растревожени со емоции, кои се изгубени во
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нивните мисли за минатото или иднината, се помалку способни да се присетат
на деталите и да ги предадат информациите. Дополнително, ваквите чувства
може да предизвикаат жртвата да стане огорчена или да стане непријателски
расположена кон лицето кое му пружа помош и кон самиот процес на пружање
помош. Затоа е важно да се биде прониклив и да се читаат знаците со кои
жртвата кажува дека сака пауза, сака да ја промени темата, и треба време да
се соземе себе си и своите мисли или дека едноставно доста и е од прашања
за тој ден. Обратно пак, не е невообичаено да жртвата кое долго време патела
молчејќи, да почувствува олеснување со кажувањето на својата приказна.
Важно е на жртвите да им се овозможи да го раскажат она што им се случило и
како тие тоа го доживеале на сопствен начин без да се избрзуваат и без да се
прекинуваат, без разлика дали скршнале од темата на разговор, или пак да се
брзаат поради густиот распоред на лицето кое пружа помош.

10. ДА СЕ ВНИМАВА НА ПРЕДУБЕДУВАЊАТА И ПРЕДРАСУДИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ ЈАВАТ КАЈ ПЕРСОНАЛОТ
Многу од формите на трговија со луѓе вклучуваат активности кои се сметаат
за општествено неприфатливи или морално контроверзни. Трговијата со луѓе
исто така вклучува лица со различно етничко, културно и социо-економско
потекло и карактерни разлики. Основно е за лицата кои пружаат помош да
увидат дали имаат било какви негативни предубедувања, склоности, или
расистички чувства кон жртвите со кои ќе работат. Лицата кои пружаат помош
мора да земат во предвид како се чувствуваат кон жртвите кои биле вклучени
во различните типови на работа кои се поврзани со трговијата со луѓе (како
на пример, проституција, питање, слугување и сл.), како се чувствуваат кон
жртвите кои биле жртви на различни видови на злоупотреба (како на пример,
сексуална злоупотреба), како се чувствуваат кон жртвите кои можеби претрпеле
јавна осуда, или имаат очигледни болести или повреди (како на пример СИДА,
физички недостатоци заради повреди, детска парализа или повреди од нагазни
мини), како се чувствуваат кон жртвите кои имаат општествени, културни или
религиозни верувања различни од нивните.
Дополнително, не е невообичаено луѓето да имаат помалку очигледни предрасуди
кои се однесуваат на социјално-економскиот статус на жртвите. Посебно, ова
може да се однесува на лица кои пружаат помош и кои имаат професионална
обука за тоа, регуларна работа и пристоен стандард на живеење. Не е
невообичаено да се имаат чувства на супериорност или поголеми способности
во однос на заостанатите лица, во однос на помалку школуваните лица или во
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однос на лица од рурални средини. Иако некои од манифастациите на ваквите
предрасуди може да попримат безопасни форми (како на пример, грижа како
кон незрели лица и сл.), важно е да се препознаат ваквите импресии кај себе и
да се биде сигурен дека истите нема да предизвикаат однесување на начин кои
ќе направат жртвата да се почувствува инфериорно.

11 . ДА СЕ ВЕРУВА, НЕ ДА СЕ СУДИ
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Односите при давањето и примањето помош се базираат на доверба. Довербата
мора да започне од страна на лицето кое пружа помош. Лицето кое пружа помош
мора да биде спремно да верува дека жртвите ја зборуваат вистината и не смее
да дозволи разорувачки скептицизам да навлезе во нивните односи. Жртвите на
трговија со луѓе мора да чувствуваат дека она што ќе го кажат не е подложно на
проценка на неговата вистинитост, и дека помагањето се дава вистински, а не
само како начин да се добијат информации. Освен ако не постои очигледен факт
дека жртвата не ја зборува вистината, не е потребно да се прават проценки кога
сме во улога на лице кое помага.
Слично, важно е да се има во предвид дека жртвите на трговија со луѓе имаат
вистински причини да не им веруваат на другите, да наведуваат погрешни
информации, како и тоа да ја изменуваат нивната верзија на минатото. Дури и ако
жртвата лаже или одбие да скрие некои информации или случувања, заборави или
измени делови од приказната, тоа не е причина да се дискредитираат останатите
информации кои ги дала или да се одреди дека истата е недоверлива.

12. ДА ОДРЖУВА НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ ДОДЕКА СЕ ПОСТАПУВА СО
ЖРТВАТА СО ПОЧИТ И СОЧУСТВО
Да се постапува професионално значи да се третира лицето со почит и еднаквост.
Не е невообичаено за професионалци кои се во позиција на контрола (како на
пример, над информации, услуги или стоки), да попримат татковски тон или дури
да попримат стил кој имплицира интелектуална или професионална доминација,
со што ја става жртвата во безпомошна и незавидна улога. Ова е навредливо за
односите при помагањето, посебно за жртвите кои претходно биле принудени да
се согласат. Многу им е лесно на жртвите кои биле трауматизирани да ја прифатат
својата инфериорност и подреденост и да се чувствуваат слаби и немоќни.
Лицата кои пружаат помош треба да одржуваат професионална дистанца
во однесувањето, но во истовреме треба да се сочуствителни и утешителни.
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Жртвите треба да се чувстуваат дека влегле во врска на рамноправност во која
тие и нивните одлуки ќе бидат ценети. Исто така тие треба да сфатат дека лицето
кое им пружа помош се грижи за нив и дека за цело време работи во нивниот
најдобар интерес.

13. ДА СЕ ОСИГУРА ДЕКА ЖРТВАТА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ИМА КОНТРОЛА
НАД СВОЕТО ТЕЛО И КОМУНИКАЦИЈА
До одреден степен, процесот на помагање подразбира дека една личност ќе
води и ќе обезбедува водство. Сепак, важно е жртвата да се чувствува дека
има контрола над тоа што и се случува и дека ќе може да донесува одлуки за
својата иднина. Како што е претходно кажано, жртвите на трговија со луѓе ги
преживеале своите премрежја со тоа што биле многу осетливи на (а во исто
време и сомничави кон) она што другите барале од како и преку преживувањето
на нивната подредена улога. Посебно во областите на физичкото и менталното
здравје, процедурите и прашањата може да бидат наметливи и може да бидат
сфатени како понатамошно насилство. Треба да се вложат сите потребни напори
да се се увери жртвата дека не е присилена или принудена на ништо, дека за
цело време знае што се случува и дека своеволно се согласува да продолжи.
Лицето кое пружа помош треба да ја охрабрува жртвата цело време да има
и да одржува контрола при процесот на помагање, на пример со стрпливо
обезбедување на јасен опис на можностите, подсетувајќи ја дека одлуките
треба да ги носи самата, дека никој нема да носи одлуки наместо неа или да
ја принудува да носи одлуки. При тоа треба да и се даде доволно време за да
ги разгледаат понудените можности и кога ќе го направи изборот, да и се даде
поддршка за нејзината одлука.

14. ДА СЕ УВЕРАТ ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ДЕКА ТИЕ НЕ СЕ
ВИНОВНИ
Обвинувањето на самите себе е честа реакција кај жртвите на трговија со луѓе.
Многу е важно да им се стави до знаење на ваквите жртви дека тоа што им се
случило не е по нивна вина. Корисно е да им се предочи дека трговијата со
луѓе е криминален чин кој им се случува на многу луѓе насекаде низ светот и
дека тие не се кривично или морално виновни за тоа што биле измамени или
принудени. Низ овој процес, лицето кое пружа помош почнува да ја ублажува
вината и и овозможува на жртвата сама да си прости и да ги залечи своите рани,
и истовремено и пренесува порака дека никој не и суди и не ја окривува.
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15. ДА СЕ ИНФОРМИРААТ ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ЗА НИВНОТО
ПРАВО ЗА ЕКСПЕРТСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И ИЗВЕШТАЈ
Сите жртви на трговија со луѓе мора да бидат информирани за нивното право на
судско вештачење со јасна цел-да се направи кривичен случај против трговците
со луѓе или другите лица кои ги искористиле или експлоатирале. Извештаите
од ваквите испитувања може да бидат од суштинско значење како доказ во
законските судски постапки, посебно оние кои се поврзани со сексуален напад.
Терминот “судско вештачење” значи испитување на жртвата од криминал
направено од медицински персонал обучен за прибирање докази на начин
погоден за користење на суд. Во случај на судско вештачење за сексуален
напад, испитувањето треба најмалку да го вклучи следното:
1. Испитување на телесна траума;
2. Одредување на пенетрација или сила;
3. Трпеливо интервју; и
4. Прибирање и проценка на доказите.3
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Вклучувањето на дополнителни процедури (како на пример, тестирање за пренос
на сексулано преносливи болести) за да се приберат докази или да се обезбеди
третман, може да бидат утврдени во согласност со постоечките закони, начела
и практики4. Изборот на време е скоро секогаш од суштинско значење во
случајот на прибирање на медицински докази. Од највисок степен на значење
е организациите кои обезбедуваат услуги веднаш (т.е. при првиот контакт) да ја
информираат жртвата за нејзиното право на судско вештачење, и тогаш кога
барањето за вакво испитување е направено, персоналот да организира да
ваквото испитување да биде веднаш изведено. Исто така е важно да се осигура
дека жртвата на трговија со луѓе ќе добие копија од извештајот неодложно посебно пред нејзиното заминување од програмата.
16. ДА СЕ ИНФОРМИРААТ ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ЗА НИВНОТО
ПРАВО ДА ИМААТ КОПИЈА ОД СИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ
Секоја од жртвите на трговија со луѓе мора да биде информирана за нејзиното
право да добие копии од нејзините медицински и сите останати записници
кои се однесуваат на здравјето, вклучително резултати од дијагностички
тестови, рентгенски снимки, лабораториски резултати и слично. Секогаш кога
3

4

Office on Violence Against Women, US Department of Justice. (site visited in August
2003). Frequently Asked Questions Regarding STOP Formula Grant Programme Forensic
Exam Payment Requirement [On-line fact sheet] URL: http://www.ojp.usdoj.gov/vawo/
faqforensic.htm
Ibid.
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е тоа возможно, извештајот треба да биде на достапен на мајчиниот јазик на
жртвата. Пристапот до медицинското досие е основно овластување кое мора
да се поддржува цело време, посебно кога се работи за (а) упатување кон друг
здравствен работник, здравствена институција или партнерска организација; (б)
во фазата на реинтеграција; (в) на крајот на одреден здравствен третман како
убедување за излеченоста на пациентот; и (г) кога тоа ќе го побара жртвата на
трговија со луѓе.
17. ДА СЕ ПОТСЕТАТ ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ДЕКА ПОСЕДУВААТ
СИЛА И ЦВРСТИНА
Важно е да се признаат ужасите од искуствата на секоја жртва на трговија со луѓе,
суровиста и неправедливоста на трговците со луѓе, како и нивните третмани, и
да се потсети жртвата дека на крајот се добро излегло со оглед на околностите.
Лицето кое пружа помош може да користи специфични примери за да и ја
демонстрира на жртвата и да и ја укаже нејзината цврстина и снаодливост.
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18. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ТОЛКУВАЊЕ И ПРЕВЕДУВАЊЕ
Преведувачот е важна врска помеѓу жртвите на трговија со луѓе и персоналот
кој се обидува да им помогне. Преведувачите не се одговорни само за
преведување на зборовите кои некој ќе ги каже, туку и за пренесување на
нивната смисла и значење. Начинот на кој информациите се пренесени е од
витално значење за здравјето и добрата состојба на жртвите на трговија со луѓе.
Тогаш кога преведувањето е добро направено, може да ги подобри услужните
релации неизмерно. Тогаш кога е направено оскудно, може да ги оштети
и тоа најчесто непоправливо. Има неколку клучни прашања кои треба да се
разгледаат при изборот и ангажирањето на преведувачи. Повеќето од овие
прашања се базираат на концептот дека : преведувачите се човечки суштества
и не се неопходно неутрални. Тие се луѓе со мислења, ставови, предрасуди,
пријатели, потекло, и сопствен живот освен да бидат нечиј глас. Ова значи дека
при ангажирањето на преведувач апсолутно е основно дека истите треба да
бидат соодветно проверени. Без ваквата проверка најмалку што може да се
случи е тоа што лошиот преведувач може да не успее да ги пренесе важните
информации на вистински начин. Во краен случај, може да ги стави во опасност
жртвите од трговија со луѓе, персоналот, па дури и целата мисија.
Следните прашања се важни секогаш кога преведувачот е или член на
персоналот или се одбира однадвор.
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Првото прашање е безбедноста. Мора да има целосна безбедносна проверка
на сите лица ангажирани за преведување. Дури и за случаите за кои излгеда
дека има итна или неодложна потреба за преведување, “доброволците”
преведувачи кои не и се добро познати на организацијата или кои не ги
поминале безбедносните проверки не треба да се ангажираат.
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Втор фактор кој треба да се земе во предвид при одбирањето на ефикасен
преведувач е дали тие затскриваат било каква дискриминација во однос на
било кој аспект поврзан со лицата со кои ќе работат, било тоа да се жртви на
трговијата со луѓе или членови на персоналот. Проблемите кои се однесуваат
на ставот на преведувачот се едни од оние проблеми кои често остануваат
неоткриени ако преведувачите не се соодветно проверени. Ова се однесува
посебно на областите каде имало или сеуште има етнички или национални
конфликти, ангажирањето на преведувач без претходно да се знае дали
поддржува било какви предрасуди претставува значителен ризик. Склоностите
и предрасудите на преведувачот може да бидат само благи предрасуди, или
може да содржат огромна омраза. Во секој случај, тие најверојатно ќе влијаат
на начинот на кој информациите се пренесени. Освен ако за време на процесот
на проверка не се постават одредени специфични прашања и не се сондираат
одредени мислења, ваквите чувства ќе биде тешко да се откријат откако лицето
ќе почне да преведува.
Трет проблем при одредувањето на преведувач се однесува на потеклото и
врските на личноста. Лицата кои преведуваат често доаѓаат од ист регион, дури
и од исто место како и лицето на кое му преведува. На некои жртви на трговија со
луѓе ова може да не им пречи, други пак може да ги одврати од тоа да зборуваат
за било што и да е од личен карактер заради стравот дека деталите од нивните
приказни ќе се вратат назад кај нивните семејства или во нивната заедница.
Дополнително, кога лицата доаѓаат од иста област, посебно од таква во која има
конфликт, можно е дека една од личностите ќе препознае во другата некого кој
претходно им предизвикал штета нив или на членови од нивната фамилија, но,
заради разни причини, може да биде колеблив да го потврди тоа. Во било кој од
овие случаи, жртвата од трговија со луѓе може да не сака да открие информации
за себе или за тоа што и се случило и ќе скоро ќе нема начин да објасни зошто
е тоа така.
Откако преведувачите се соодветно проверени, од најголемо значење е тие да
добијат соодветна обука пред да почнат со преведување. Обуката треба да се
состои од обезбедување на информации и соодветна терминологија за:
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Трговијата со луѓе;
Насилство над жените (за оние кои ќе им преведуваат на жени);
Злоупотреба на деца (за оние кои ќе им преведуваат на деца);
Подрачје од медицината, како на пример телесно здравје, репродуктивна
медицина или психологија.
Обуката треба да им помогне да преведувачите да бидат подготвени да
преведуваат термини и концепти кои им се непознати (посебно медицинска
терминологија) и да ги направи свесни за осетливата и лична природа (како на
пример, срамењето) на материјалите кои може да ги преведуваат. Треба да се
нагласи потребата преведувачите да се однесуваат на сочуствителен и трпелив
начин кон жртвите на кои им преведуваат.

Како да се одреди кога жртвата на трговија со луѓе лесно се лути, не ја
сака или не и верува на личноста која преведува
Одредувањето на ова е често сложена и многу важна дилема. Откако
ќе започне интервјуто, може да им биде многу тешко на членовите на
персоналот да препознаат дека жртвата од трговија со луѓе не се чувствува
удобно со преведувачот. Применувањето на контроли за да се осигура дека
одбраниот преведувач е прифатлив за жртвата може да одземе малку подолго
време краткорочно, но гледано долгорочно може да заштеди многу време и
енергија, како и да спречи создавање на проблеми. Една можна контрола
е, во случаите во кои жртвата знае да чита, да се има подготвени прашања
на мајчиниот јазик на лицето на кои може да се одговара со “ДА” или “НЕ”
со цел да се одреди дали лицето се чувствува удобно со преведувачот, дали
му се допаѓа и дали ќе сака да соработува со одбраниот преведувач. После
воведниот разговор, од преведувачот може да се побара да ја напушти
собата и да му се стават на располагање таквите прашања. Тие може да и
се понудат на жртвата еднаш на почетокот, и повторно подоцна, ако е тоа
потребно.
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ДОДАТОК II

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИНТЕРВЈУ
Лицата кои вршат интервјуирање на поединци кои побарале помош
декларирајќи се како жртви на трговија со луѓе или пак на поединци кои
веќе се идентификувани како жртви на трговија со луѓе и на кои веќе им
се пружа помош, треба внимателно да го проучат и Прилогот 1 : Етички
принципи при грижа и интервјуирање на жртви на трговија со луѓе
Следнава контролна листа дава основни правци за развивање на техниките на
интервјуирање кај персоналот на услужната организација.

Услови
350

Доколку е возможно, интервјуто одржете го во затворена просторија каде
нема да бидете прекинувани или прислушувани.
На интервјуто смее да присувствува само жртвата, интервјуерот-ите,
преведувачот (ако е потребно) и лице за поддршка (старател на дете, адвокат
или психолог) во случај кога тоа е нужно.
Доколку има било какви сомнежи дека лицето не може да го разбере јазикот
на кој ќе се одвива интервјуто, треба да се побараат услугите на преведувач.
Мобилните телефони треба да се исклучат.
На вратата од просторијата каде со одржува интервјуто,треба да се постави
знак Не вознемирувај за да се избегнат било какви прекинувања на
интервјуто.
Доколку нема можности за затворена просторија каде интервјуто би се
одржало, интевјуерот треба да се потруди да обезбеди катче каде разговорот
нема да може да се наслушува.
Избегнувајте да донесувате прерани судови и да наметнете испрашувачки
стил на интервјуирање.
Обидете се да воспоставите блискост со лицето, за да истото се почувствува
почитувано и да знае дека неговите / нејзините ставови ќе бидат ислушани.

Вовед
Интервјуерот треба да се претстави и да ја опише
организацијата.

својата улога во
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Интервјуерот треба да се осигура дека лицето се чувствува безбедно и удобно.
Интервјуерот треба да се осигура дали лицето има потреба од користење на
тоалет или од земање на некакви освежителни пијалаци.
Осигурајте се лицето да не чувствува некаква болка или неудобност или пак
да не му е потребна медицинска помош.
Доколку лицето побара медицинска помош или пак чувствува некаква болка,
интервјуто не смее да започне се додека не го прегледа лекар.
Во случај на помали болки, како на пример при главоболка, на жртвата може
да и се понуди таблета (парацетамол,аспирин и бруфен).

Објаснување
Дадете кратко објаснување за улогата на вашата организација во пружањето
на помош на жртви на трговија со луѓе како и за целта на интервјуто што го
започнувате.
Објаснете дека ќе има и прашања кои ќе се однесуваат на историјата на
случката, и дека некои точки можеби ќе бидат вознемирувачки, болни и ќе
носат непријатни сеќавања.
Кажете му на лицето дека не треба да брза во давањето на одговорите и дека
може да побара пауза кога и да смета дека му е потребна.
Повторете му дека интервјуто е доброволно и дека никој не може да го присили
да дава одговори. Но сепак нагласете дека колку повеќе информации даде
толку организацијата ќе биде поспремна да му помогне. Наведете му ги и
ограничувањата над кои организацијата не може да оди (на пример дали помага
само на жртви на трговија со луѓе или и на илегални имигранти, деца итн).
Објаснете му дека доколку организацијата не може да му обезбеди директна
помош бидејќи не работи со таквата категорија на луѓе, истата ќе се потруди
да најде организација која ќе може да обезбеди соодветна помош.

Финални забелешки пред започнувањето на
интервјуто
Информирајте го лицето дека сите одговори кои ги дава ќе бидат строго
доверливи.
Објаснетему дека и тој /таа смее да поставува прашања или бара појаснувања
или повторување на прашањата во било кое време.
Осигурајте се дека лицето разбрало се што дотогаш му објаснивте.
Прашајте го дали има некакви прашања за дотогашните објаснувања
Запрашајте го дали се согласува да учествува во интервјуто.
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ДОДАТОК III

Толковник на поими1
Грабнување: Чинот на нечие насилно одведување или одведување со
измамничко убедување.2
Види исто така: Киднапирање, Регрутирање, Насилнички.
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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, транспортот, трансферот,
засолнувањето или примањето на дете со 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/childlegal.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
саати и условите за вработување и работа.
Комплетниот текст може да го најдете на: http://www.hrw.org/children/childlegal.htm
Види исто така: 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.
Децата се заштитени од “насилно или задолжително регрутирање“ за нивно
1

2

Овој толковник е изработен од страна на IOM (2005). Обука на IOM против трговија
со луѓе, модул: Враќање и реинтеграција. International Organization for Migration:
Washington, DC and IOM (2004). Glossary on Migration. International Organization for
Migration: Geneva.
Garner, B. (ed.), Black’s Law Dictionary (7th Edition), West Group, St. Paul, 1999
(подетално во Black’s Law Dictionary.)
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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/childlegal.htm; http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm

Види исто така: Дете, Експлоатација, Најлоши форми на детски труд.
Принуда Принудување со употреба на физичка сила или закана од физичка
сила.3
Види исто така: Контрола, Должничка експлоатација, Изолација.
Контрола Да се практикува ограничување или да се насочува влијание кон
некого.4 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 идентификација и патните исправи), страв и
насилство (телесно и психичко).
Види исто така: 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
Види исто така: 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.
Види исто така: Земја - крајна дестинација и земја на транзит.
Земја на транзит Земја низ која лицето патува; Земја низ која се одвиваат
имиграционите текови (легални или илегални).
Види исто така: 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 под контрола како гаранција за таквиот долг,
доколку вредноста на извршените услуги не е разумно одредена па така
3
4

Black’s Law Dictionary.
Merriam-Webster Online Dictionary, www.m-w.com, accessed October 2004 (подетално во
Merriam-Webster Online).
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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
Види исто така: Контрола, принуда
Домашно слугување: Покуќарството може да се разбере како ” зависничка
и економски злоставувачка врска”, со “немање на релана можност да се
побегне”. Во некои случаи “злоставувачките работни услови при домашното
слугување може прецизно да се опишат како робување.”5
Види исто така: Експлоатација, Должничка експлоатација
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Експлоатација Постапка со која се искористува нешто или некој за своја лична
корист.6 Основна компонента на трговијата со луѓе. “Експлоатацијата може
да вклучи сексуална експлоатација за проституција или други форми на
сексулно искористување, принудна работа или услуги, ропство или практики
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_convention.html
Види исто така: Присилна работа, Домашно слугување, Сексуална
експлоатација, Регрутирање, Транспорт.
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
Види исто така: Експлоатација.
Присилен брак Брак кој не е своеволен. Според Конвенцијата за согласност
за брак, минималната возраст за брак и регистрирање на бракови од
5

6

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#TopOfPage, accessed October 2004.
Black’s Law Dictionary.
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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, неговато 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
Види исто така: 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
Види исто така: 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.
Види исто така: Пасош, Патни исправи и документи.
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Должничко ропство Ропството може да се подразбере како “зависничка и
економски злоставувачка врска7”, со “немање на реална можност да се
побегне”. Во некои случаи долгот се користи за контролирање на жртвите
од трговија со луѓе.
Види исто така:
слугување.

Експлоатација, Должничка екслоатација, Домашно

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 солгасност за медицински третман само
откако професионалното медицинско лице му ги обелоденило сите можни
ризици вклучени со прифаќањето или одбивањето на третманот.8
Внатрешна трговија со луѓе Трговија со луѓе која се одвива само во рамките
на една земја.

356

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 миграција, тајна миграција.
Антоними: Правилна миграција, легална миграција.
Види исто така: Криумчарење на мигранти.
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.
Види исто така: Контрола, принуда, документ за идентификација, патни
исправи.
7

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#TopOfPage
www.nolo.com, accessed January 2006.
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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).9
Види исто така: 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 - мигранти и членовите на нивните семејства од 1990).
Комплетниот текст може да го најдете на:
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
Види исто така: Имиграција.
Миграција Процес на селење, било 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 миграција на бегалци, раселени лица,
преместени лица или економски мигранти.
Види исто така: Нелегална миграција, легална миграција.
Организиран криминал Распространети криминални активности кои се
координирани и контролирани преку централна организација.10
Види исто така: Криумчарење на мигранти, трговија со луѓе.
Превенција Дејство за одвраќање (да се спречи случување или постоење на
нешто).11 Дел од севкупната стратегија во борбата против 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).
Види исто така: Судско гонење, заштита.
Кривично гонење Кривична постапка за која обвинетата личност се дава на
суд. Како дел од севкупната стратегија во борбата против трговијата со
луѓе, кривичното гонење може да вклучи, меѓу другото, зацрвстување на
Feinrider, M., Kidnapping, in Encyclopedia of Public International Law, No. 8, Human
Rights and The Individual In International Law, International Economic Relations, NorthHolland, Elsevier Science Publishers B.V., 1985, p. 355.
10
Black’s Law Dictionary.
11
Merriam-Webster Online.
9
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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).
Види исто така: 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.12
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Заштита Поимот заштита ги одразува сите конкретни мерки кои им
овозможуваат на лицата кои 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.13 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.
Види исто така: Превенција, кривично гонење.
Регрутирање Основна компонента на трговијата со луѓе. Регрутирањето може
да се подели во целосно измамничко, делумно измамничко и насилно
(грабнување).
Види исто така: Трговија со луѓе, транспорт, експлоатација.
Регрутирање, насилно: Жртвите на трговијата со луѓе се насилно одведени.
Синоним: Грабнување.
Види исто така: Грабнување, Киднапирање.
Регрутирање, целосно измамничко Жртвите на 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.
Регрутирање, делумно измамничко Жртвите на трговијата со луѓе може да
бидат свесни дека ќе бидат вработени во “некакви“ активности, но не знаат
под кои услови.
12
13

Encyclopedia Britannica Online, http://www.britannica.com, accessed June 2006.
The Practical Guide to Humanitarian Law Francoise Bouchet-Saulnier, Rowman &
Littlefield Publishers, Inc. 2002.
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Легална миграција Миграција која се случува низ признати, легални канали и
начини.
Синоним: Законска миграција, уредна миграција.
Антоним: Непрописна миграција.
Види исто така: 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 екпслоатација е забранета со
различни меѓународни инструменти, вклучувајќи ја Женевската Конвенција
и Декларацијата за елиминација на насилството над жените од 1993.
Види исто така: 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
Види исто така: Должничка експлоатација.
Криумчар на луѓе Посредник кој ги сели луѓето во договор со нив самите со
цел за нивен нелегален транспорт преку меѓународно признатите државни
граници.
Види исто така: Криумчарење на мигранти.
Криумчарење на мигранти “Нелегално внесување на лице во држава на која
таквото лице не е државјанин или во истата нема постојан престој, со цел
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да се стекне, директно или индиректно, финанскиска или друга материјална
добивка“ (Член 3, Протокол на ОН против криумчарење на мигранти по
земја, воздух и море).
Комплетниот текст може да го најдете на:
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
Види исто така: Нелегална 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.
Види исто така: Трговија со луѓе.
Трговија со луѓе “регрутирање, транспорт, трансфер, преземање или примање
на луѓе, со помош на закани или други форми на примена на сила како
што се принуда, киднапирање, измама, злоупотреба на моќ или состојба
на ранливост, или пак давање или примање на парични сретства или
присвојување на корист за да се постигне согласност на лицата со цел
истите да се експлоатираат (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_convention.html
Види исто така: 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.
Види исто така: Регрутирање, експлоатација, трговија со луѓе.
Патни исправи Општ назив кој се користи да се опфатат сите докумети 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.
Види исто така: Документи за идентификација.
Конвенција на ОН против меѓународниот организиран криминал се однесува
на борбата против меѓународниот организиран криминал во кој спаѓаат
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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 ме”ународниот 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_convention.html
Види исто така: 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 мигранти, 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_convention.html
Види исто така: 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. 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_convention.html
Синоним: Протоколот од Палермо.
Види исто така: 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, злосторства итн.);
лице кое е предемт на угнетување, лишување, малтретирање; лице кое е на
било кој начин измамено или излажано14
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ПРИРАЧНИК НА IOM ЗА ДИРЕКТНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Жртва на трговија со луѓе Лица (мажи, жени и деца) кои се жртви на криминалот
- трговија со луѓе.
Синоним: Тргувани лица
Види исто така: Дете, Трговија со луѓе.
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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/childlegal.htm
Види исто така: Дете, Детски труд, Дете Војник, Експлоатација.
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