
ТРАФИК НА ХОРА – РАЗБИВАНЕ НА МИТОВЕ! 
 
      Мит 1: Момичета заминават доброволно 
      В нито един от случаите на трафик няма елемент на доброволност, има 
елемент на склоняване. Няма момиче, което да е заминало, осъзнавайки в какво се 
забърква. Дори и някои да подозират каква всъщност ще е съдбата им, това пак не 
е доброволност. Колко доброволно, колко свободно може да се вземе решение от 
някого без образование или без никаква перспектива за нормално съществуване и 
излизане от безизходицата? 
 
      Мит 2: Момичета, които стават жертви, са основно от ромски произход 
      Момичета, които стават жертви на трафик са уязвими. Няма никаква връзка 
от какъв произход са или каква е вярата им. Това са момичета, които или живеят 
бедно, имат проблеми в семейството, били са насилвани от близките, или не са 
срещали разбиране и са много самотни. В тези случаи трафикантът се явява един 
вид спасение. Много момичета определят тази грижа, която получават като 
„светлина в тунела“. 
 
      Мит 3: Момичета са виновни 
      Има разбиране, че и момичетата са  виновни сами, че са жертви на трафик. 
Често пъти се задава въпроса – защо не е избрала друго, а точно това. Отговорът 
е – нямала е избор. Когато човек има между какво да избира, той може да прецени. 
Но когато имаш една единствена алтернатива на сегашния ти живот и дълго 
време си манипулиран в това, че тя е единствена, не може да направиш 
разликата. И един от най-големите проблеми е вторичната виктимизация на 
жертвите – вторичното обвинение и нараняване не само от страна на 
обществото, а и от страна на близките и институциите. Неразбирането затова, 
че те са нямали избор. 
 
      Мит 4: Склоняването става чрез насилие 
      Допреди няколко години момичета бяха извеждани насила и се даваха страшно 
много пари за това да преминат през границата с фалшиви документи. Сега 
трафикантите  дълго време обработват момичетата – понякога и до две години – 
за да могат да ги склонят да излязат. Те подхождат с добро – стават приятели с 
тях, започват да им правят подаръци, да им показват, че могат да им се доверят. 
И така момичетата пресичат границата „доброволно“, но това е условно казано. 
 
      Мит 5: Трафикантът е с черни очила и гола глава 
      Съществува образ на трафиканта като човек с гола глава, черни очила, 
мускулест и страшен. Това се използва за сплашване на момичетата, но повечето 
пъти става въпрос за  жертви, изведени от близки хора. От хора, на които се има 
доверие. 
 
      Мит 6: Полицията е замесена 
      Това е също начин за сплашване на момичета. Вероятно в отделни случаи има 
замесени полицаи, но по-често е средство за манипулация. Трафикантите казват, 
че полицията ще арестува момичетата, защото са без документи, че ако избягат, 
ще ги задържат. Версия я е и че полицаите участват в схемата, за да попречат на 
жертвите да се обърнат към органите за помощ. 
 


