ИНДИКАТОРИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – ОДРАСЛИХ - РАДИ РАДНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ1

ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ОБМАНОМ
Снажни индикатор
Обманути у вези природе посла, локације или послодавца
Индикатори средње јачине
Обманути о условима рада
Обманути о садржају или законитости уговора о раду
Обманути у вези спајања са породицом
Обманути око стамбених и животних услова
Обманути око легалних докумената или добијања статуса легалног мигранта
Обманути о условима путовања и запошљавања
Обманути о плати/заради
Обманути кроз обећања о браку или усвајању
Слаби индикатор
Обманути у вези приступа могућностима за образовање
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ПРИНУДОМ
Снажни индикатор
Насиље над жртвама
Индикатори средње јачине
Отмица, принудни брак,принудно усвојење или продаја жртава
Одузимање докумената
Дужничко ропство
Изолација, затварање или надзор
Претња потказивањем властима
Претње насиљем над жртвама
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности
Индикатори средње јачине
Лоши услови живота
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Насиље над породицом (претње или стварно)
Задржавање новца
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ
Индикатори средње јачине
Злоупотреба због тешке породичне ситуације
Злоупотреба због илегалног статуса
Злоупотреба због недостатка образовања (језик)
Злоупотреба због недостатка информација
Контрола од стране експлоататора
Економски разлози
Лажне информације о законима,ставу власти
Лажне информације о успешној миграцији
Породична ситуација
Лична ситуација
Психолошка и емоционална зависност
Однос са властима/правни статус
Слаби индикатори
Злоупотреба културних/верских убеђења
Општи контекст
Тешкоће у прошлости
Тешкоћа да се организује путовање
ИНДИКАТОРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Снажни индикатори
Претеран број радних дана или сати
Претње насиљем над жртвом
Под снажним утицајем
Насиље над породицом (претње или стварно)

Operational indicators of trafficking in human beings: Results from a Delphi survey implemented by the ILO and the European Commission, First published in March 2009, Revised version of
September 2009
Текст документа у оригиналу, на еглеском, доступан на: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf

Опасан посао
Ниска или непостојећа плата
Непоштовање закона о раду или уговора
Нема социјалне заштите (уговор, социјално осигурање, итд)
Веома лоши услови рада
Манипулација платом
Слаби индикатори
Без приступа образовању

Задржавање плата
Слаби индикатор
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности
ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ
Индикатори средње јачине
Зависност од експлоататора
Тешкоћа да живи у непознатој области
Економски разлози
Породична ситуација
Однос са властима/правни статус
Слаби индикатори
Тешкоће у прошлости
Личне карактеристике

ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕ НА ОДРЕДИШТУ
Снажни индикатори
Одузимање докумената
Дужничко ропство
Изолација, затварање или надзор
Насиље над жртвама
Индикатори средње јачине
Принуда на вршење нелегалних/кривичних активности
Присилни задаци или клијенти
Присила да делују против вршњака
Присила да лажу властима, породици, итд
Претња о потказивању властима
Претња наметањем још горих услова рада
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ИНДИКАТОРИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – ОДРАСЛИХ – РАДИ СЕКСУАЛНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ОБМАНОМ
Снажни индикатор
Обманути у вези природе посла или локацији
Индикатори средње јачине
Обманути о о условима проституције
Обманути о садржају или законитости уговора о раду
Обманути у вези спајања са породицом
Обманути око стамбених и животних услова
Обманути око легалних докумената или добијања статуса легалног мигранта
Обманути о условима путовања и запошљавања
Обманути о плати/заради
Обманути кроз обећања о браку или усвајању
Слаби индикатор
Обманути у вези приступа могућностима за образовање
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ПРИНУДОМ
Снажни индикатори
Отмица, принудни брак,принудно усвојење или продаја жртава
Дужничко ропство
Претње насиљем над жртвом
Насиље над жртвама
Индикатори средње јачине
Одузимање докумената
Изолација, затварање или надзор
Претња потказивањем властима
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности
Насиље над породицом (претње или стварно)
Задржавање новца

ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ
Индикатори средње јачине
Злоупотреба због тешке породичне ситуације
Злоупотреба због илегалног статуса
Злоупотреба због недостатка образовања (језик)
Злоупотреба због недостатка информација
Контрола од стране експлоататора
Тешкоће у прошлости
Тешкоћа да се организује путовање
Економски разлози
Лажне информације о законима, ставу власти
Лажне информације о успешној миграцији
Породична ситуација
Општи контекст
Лична ситуација
Психолошка и емоционална зависност
Однос са властима/правни статус
Слаби индикатори
Злоупотреба културних/верских убеђења
ИНДИКАТОРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Индикатори средње јачине
Лоши услови живота
Претеран број радних дана или сати
Опасан посао
Ниска или непостојећа плата
Непоштовање закона о раду или уговора
Нема социјалне заштите (уговор, социјално осигурање, итд)
Веома лоши услови рада
Манипулација око плате
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ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕ НА ОДРЕДИШТУ
Снажни индикатори
Одузимање докумената
Дужничко ропство
Присилни задаци или клијенти
Изолација, затварање или надзор
Претње насиљем над жртвама
Насиље над жртвама
Индикатори средње јачине
Принуда на вршење нелегалних/кривичних активности
Присила да делују против вршњака
Присила да лажу властима, породици, итд
Претња о потказивању властима
Претња наметањем још горих услова рада
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности
Под снажним утицајем
Насиље над породицом (претњом или ефективно)
Задржавање плата

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ
Индикатори средње јачине
Зависност од експлоататора
Тешкоћа да живи у непознатој области
Економски разлози
Породична ситуација
Личне карактеристике
Однос са властима/правни статус
Слаби индикатори
Тешкоће у прошлости
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ИНДИКАТОРИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – ДЕЦЕ - РАДИ РАДНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Протокол из Палерма прецизира да кад је у питању лице млађе од 18 година – дете - не треба доказивати „претњу или употребу силе
или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребу рањивости“, да би постојало кривично дело трговине људима. Ипак
је одлучено да се задрже индикатори обмане, присиле и злоупотребе рањивости, како би се анализирала трговина децом са
усклађеним европским инструментима.
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ОБМАНОМ
Снажни индикатор
Обманути у вези приступа образовању
Обманути у вези природе посла, локације или послодавца
Индикатори средње јачине
Обманути о условима рада
Обманути о садржају или законитости уговора о раду
Обманути у вези спајања са породицом
Обманути око стамбених и животних услова
Обманути око легалних докумената или добијања статуса легалног мигранта
Обманути о условима путовања и запошљавања
Обманути о плати/заради
Обманути кроз обећања о браку или усвајању
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ПРИНУДОМ
Снажни индикатор
Отмица, принудни брак,принудно усвојење или продаја жртава
Дужничко ропство
Претња насиљем над жртвом
Насиље над жртвама
Индикатори средње јачине
Одузимање докумената
Изолација, затварање или надзор
Претња потказивањем властима
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности

Насиље над породицом (претња или стварно)
Задржавање новца
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ
Индикатори средње јачине
Злоупотреба културних/верских убеђења
Злоупотреба због тешке породичне ситуације
Злоупотреба због илегалног статуса
Злоупотреба због недостатка образовања (језик)
Злоупотреба због недостатка информација
Контрола од стране експлоататора
Тешкоће у прошлости
Тешкоћа да се организује путовање
Економски разлози
Лажне информације о успешној миграцији
Породична ситуација
Општи контекст
Лична ситуација
Психолошка и емоционална зависност
Однос са властима/правни статус
ИНДИКАТОРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Снажни индикатор
Претеран број радних дана или сати
Индикатори средње јачине
Лоши услови живота
Опасан посао
Ниска или непостојећа плата
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Нема приступа образовању
Непоштовање закона о раду или уговора
Веома лоши услови рада
Манипулација платом

Индикатори средње јачине
Присила да делују против вршњака
Присила да лажу властима, породици, итд
Претња о потказивању властима
Претња наметањем још горих услова рада
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности
Насиље над породицом (претње или стварно)
Задржавање плата

ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕ НА ОДРЕДИШТУ
Снажни индикатори
Одузимање докумената
Дужничко ропство
Принуда на вршење нелегалних/кривичних активности
Присилни задаци или клијенти
Изолација, затварање или надзор
Претње насиљем над жртвом
Под снажним утицајем
Насиље над жртвама

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ
Индикатори средње јачине
Зависност од експлоататора
Тешкоће у прошлости
Тешкоћа да живи у непознатој области
Економски разлози
Породична ситуација
Личне карактеристике
Однос са властима/правни статус
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ИНДИКАТОРИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – ДЕЦЕ - РАДИ СЕКСУАЛНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Експлоатација је својствена за ситуацију у којој се деца (лица млађа од 18 година) користе или нуде за проституцију или порнографију,
те нема потребе да се користе индикатори, који би то и доказали. Представљени су индикатори додатне експлоатације, како би се
означили други елементи експлоатације, којој су деца изложена. Поред тога, Протокол из Палерма прецизира да кад је у питању лице
млађе од 18 година – дете - не треба доказивати „претњу или употребу силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане,
злоупотребу рањивости“, да би постојало кривично дело трговине људима. Ипак је одлучено да се задрже индикатори обмане,
присиле и злоупотребе рањивости, како би се анализирала трговина децом са усклађеним европским инструментима.
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ОБМАНОМ
Снажни индикатор
Обманути у вези природе посла или локацији
Индикатори средње јачине
Обманути у вези приступа могућностима за образовање
Обманути о о условима проституције
Обманути о садржају или законитости уговора о раду
Обманути у вези спајања са породицом
Обманути око стамбених и животних услова
Обманути око легалних докумената или добијања статуса легалног мигранта
Обманути о условима путовања и запошљавања
Обманути о плати/заради
Обманути кроз обећања о браку или усвајању
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ПРИНУДОМ
Снажни индикатор
Отмица, принудни брак,принудно усвојење или продаја жртава
Дужничко ропство
Изолација, затварање или надзор
Економски разлози
Лажне информације о законима, ставу власти
Лажне информације о успешној миграцији
Породична ситуација
Општи контекст
Лична ситуација
Психолошка и емоционална зависност
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Претња насиљем над жртвом
Насиље над жртвама
Индикатори средње јачине
Одузимање докумената
Претња о потказивању властима
Претња наметањем још горих услова рада
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности
Насиље над породицом (претње или стварно)
Задржавање плата
ИНДИКАТОРИ ВРБОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ
Индикатори средње јачине
Злоупотреба културних/верских убеђења
Злоупотреба због тешке породичне ситуације
Злоупотреба због илегалног статуса
Злоупотреба због недостатка образовања (језик)
Злоупотреба због недостатка информација
Контрола од стране експлоататора
Тешкоће у прошлости
Тешкоћа да се организује путовање
Индикатори средње јачине
Присила да делују против вршњака
Присила да лажу властима, породици, итд
Претња о потказивању властима
Претња наметањем још горих услова рада
Претње о обавештавању породице, заједнице или јавности

Однос са властима/правни статус

Насиље над породицом (претњом или стварно)
Задржавање плата

ИНДИКАТОРИ ДОДАТНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Снажни индикатор
Опасан посао
Индикатори средње јачине
Лоши услови живота
Претеран број радних дана или сати
Ниска или непостојећа плата
Нема социјалне заштите (уговор, социјално осигурање, итд)
Веома лоши услови рада
Манипулација платом

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ
Снажни индикатор
Зависност од експлоататора
Индикатори средње јачине
Тешкоће у прошлости
Тешкоћа да живи у непознатој области
Економски разлози
Породична ситуација
Личне карактеристике
Однос са властима/правни статус

ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕ НА ОДРЕДИШТУ
Снажни индикатори
Одузимање докумената
Дужничко ропство
Принуда на вршење нелегалних/кривичних активности
Присилни задаци или клијенти
Изолација, затварање или надзор
Претње насиљем над жртвама
Под снажним утицајем
Насиље над жртвама

8

