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Търговията с хора е шокиращо престъпление срещу човешката 
същност и достойнство и представлява сериозно нарушаване 
на фундаменталните човешки права.

Папа Йоан Павел II,  15 мaй 2002

Господи,
Ти създаде всички хора да бъдат достойни и свободни.

Днес ние се молим за жените, мъжете и децата,
които са купени и продадени в робство,

които са насилствено лишени от свободата и достойнството си.
Днес ние се молим за всички онези,  
които купуват и продават хора,

заробват жени, мъже и деца, насилствено лишават другите  
от тяхното човешко достойнство и свобода.

Ние Те молим за всички тях  
със застъпничеството на Св. Мария Горети,

чрез Христос – нашия Господ.
Амин!

Издава: Каритас България
www.caritas-bg.org
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Катехизис на Католическата църква

§2414 Седмата заповед осъжда действия или начинания, които на 
каквото и да е основание (егоистично, идеологично, търговско или 
тоталитарно) водят до заробване на човешките същества, до неза-
читане личното им достойнство, като купуването им, продаването им 
или разменянето им като стоки. Това е грях срещу човешкото достойн
ство и основните права на хората, който ги превръща чрез насилие в 
потребителска стойност или в източник на печалби.

Свети Павел заповядваше на един господар християнин да третира 
роба си християнин „не вече като роб, а погоре от роб, като брат... и 
по плът, и в Господа“.  (Фил. 16)



Какво е трафик на хора?
Трафикът на хора е съвременната форма на робство.
Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на 
основните човешки права.
Трафикът на хора е криминална дейност с цел висока печалба, чрез 
експлоатация на хора.
За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, конт-
рол, принуда и фалшиви обещания.

Как се случва и защо се извършва?
Трафикът на хора се извършва с цел експлоатация:
Трудова експлоатация – засяга хора, които сменят местоживеенето 
си, за да работят, те биват измамени и принуждавани да се трудят в 
лоши условия, при минимално или често без никакво заплащане. Тези 
хора биват заплашвани или изнудвани, свободата им се ограничава и 
биват превърнати в роби.
Сексуална експлоатация – засяга найчесто млади жени, които тър-
сят работа в страната или в чужбина или заминават, за да учат. Те често 
са подлъгвани с обещания за работа, а след пристигането в съответното 
населено място биват продавани и принуждавани чрез насилие, запла-
хи и изнудване да проституират.
Други форми на експлоатация:

 Трафик на хора за отнемане на телесни органи.
 Трафик на хора с цел продажба на новородени деца.
 Трафик на хора с цел просия и джебчийство.

Жертви и трафиканти

ЖЕРТВИ НА ТРАФИК 
Хора, които са станали жертва на престъпна манипулация; деца, младе-
жи и девойки, мъже и жени, които са искали или са били принудени да 
се преселят в друг град или страна в търсенето на подобър живот. 

ТРАФИКАНТИ
Престъпници, участващи в процеса на трафика. Възможно е няколко 
човека да участват в трафикирането на един човек. Могат да са част от 
организирана престъпна група или да действат независимо. Възможно 
е да са както чужди граждани, така и хора, които общността познава. 
Трафикантите не са само от мъжки пол, сред тях има и жени, както и 
млади момчета и момичета.

Защо говорим за проблема „трафик на хора“?
През последните години, независимо от предприетите мерки за борба с 
проблема, трафикът на хора продължава да се разраства. 
Трафикът на хора съществува и в нашата страна. България е в една група 
с още 75 страни, които са източник и транзитна територия за сексуални 
робини. Български жени и момичета стават обект на незаконен трафик в 
над 15 страни по света и найвече в Европа. Българките са на трето място 
сред проституиращите жени в Германия, след рускините и литовките.
За поголямата част от обществото този проблем звучи нереален или 
далечен от тях, но истината е, че това е една от големите опасности 
в България.

Какво можете да направите, как можете да помогнете?

1. Използвайте силата на молитвата. Помолете се за засегнатите от 
трафика хора. (Можете да използвате молитвата, публикувана в бро-
шурата).
2. Информирайте се допълнително за проблема „трафик на хора“.
3. Споделете и обсъдете проблема в семейството, с приятели и близки.
4. Инициирайте среща или дискусия по темата. Бихме могли да ви 
съдействаме с експертно участие. 
5. Можете да дарите средства за превенция и подкрепа на жертвите на 
трафик чрез вашата „Каритас“ организация, чрез сайта на „Каритас“ – 
 www.caritasbg.org, или по банкова сметка:

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Кампания антитрафик на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

Каритас България работи в сферата на антитрафика от 2002 г. Раз
полагаме с експерти за консултиране и бихме могли да предоставим 
допълнителна информация.  

Можете да се свържете с нас:
София 1504, ул. „Оборище“ №9

  тел.: 02/ 944 18 58
факс: 02/ 946 11 33

еmail: migration@caritasbg.org
www.caritasbg.org
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