ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕЛИМИНАРНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ЗА ПОЛИЦИЈУ

1. ЛИЧНА ДОКУМЕНТА







Пратилац детета нема никакву документацију која говори о његовом односу са
дететом/нема овлашћење за путовање детета у иностранство.
Лице нема лична документа.
Лична документа датог лица су у поседу других лица/лице нема контролу над
својим личним документима.
Пасош је недавно издат/нема претходних путовања.
Лична документа су фалсификована или се користе туђа документа.
Особа се налази илегално у земљи и/или нема пријављено место пребивалишта.

2. ЛИЧНЕ СТВАРИ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕ





Лице код себе нема новац, новчаник или друге уобичајене ствари.
Лице код себе поседује већу количину презерватива, лекова за смирење и лекова
против болова.
Лице има врло мало пртљага приликом путовања или уопште нема пртљаг.
Пртљаг особе чине углавном ствари погодне за рад или сексуалну експлоатацију,
одевни предмети у пртљагу лица нису прилагођени временским условима.

3. ТРАНСПОРТ ЛИЦА






Дете путује са старијом особом која није дететов родитељ или старатељ.
Дете путује само, без пратње.
Радници се крећу у великим групама.
Особе које су заједно у путничком аутомобилу и путују заједно не познају добро
једни друге/не говоре исти језик/имају различите пасоше.
Неадекватни услови транспорта (превоз већег броја лица у приколици, простору за
пртљаг и сл.).

4. ИЗГЛЕД ЛИЦА И ПОВРЕДЕ








Лице носи одећу коју је карактеристична за сексуални рад или тешке физичке
послове (кратке сукње, деколте, мрежасте чарапе, прљаво радно одело и сл.).
Одећа коју особа носи није у складу са временским приликама.
Лице изгледа исцрпљено, неухрањено, дехидрирано.
Лице има подочњаке, делује хронично неиспавано.
Лице има вишеструке модрице/повреде ока, отоке, огреботине, посекотине,
раздеротине, ожиљке, има угризе, недостаје му коса на неким местима, има
поломљене кости, зубе и сл.
Лице има повреде настале самоповређивањем.
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Лице има повреде карактеристичне за различите облике контроле (модрице од
стезања, модрице око зглобова и сл.).
Лице има повреде које су могле настати приликом тежег физичког рада.
Лице се жали на повреде сексуалних органа или су утврђене од стране клиничког
форензичара.

5. ПОНАШАЊЕ ЛИЦА И КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
















Лице изгледа заплашено, показује страх и анксиозност.
Лице се стално осврће, као да проверава да ли га неко посматра.
Лице не дозвољава да га неко додирне, да му приђе, изражена је физичка дистанца.
Лице је дезоријентисано, збуњено, има нападе панике и фобије.
Лице не зна да одговора на потпитања у вези са нечим што је испричало, понаша се
несигурно.
Лице не одговара на уобичајена питања о себи, нпр. где је рођено, где је ишао/ла у
школу.
Постоје дуге паузе пре него што лице пружи одговор, или уопште не пружа одговор.
Лице делује као да не разуме у потпуности ситуацију у којој се налази.
Лице показује нервозу, љутњу без повода, напетост и сл.
Лице се понаша потпуно равнодушно.
Лице оправдава друге особе које делују као да га контролишу.
Лице жели да избегне, или што пре заврши контакт са полицијом.
Лице је под утицајем алкохола или наркотика.
Лице показује невербалне знаке да тражи помоћ (жели да каже нешто а не сме,
показује знаке климањем главе, покретима очију и сл.).
Лице говори као да је напамет научило шта треба да каже, понаша се као да је
добило инструкције од некога.

6. НЕПОВЕРЕЊЕ У ПОЛИЦИЈУ



Лице показује страх од обраћања полицији/неповерење у државне системе/страх од
предаје властима/страх од протеривања из земље.
Лице не жели да сарађује са полицијом, не жели да пружи било какве релевантне
информације.

7. УОЧЕНА КОНТРОЛА НАД ЛИЦЕМ
7.1 Контрола над групом особа




Једна особа поседује лична документа групе људи.
Испред групе одраслих особа стално говори једна особа и она има све информације,
док чланови групе углавном ћуте.
Већу групу особа контролише мали број особа, две или три.
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7.2 Контрола комуникације са особом
 Друго лице је увек присутно или покушава да буде присутно у контакту са
особом, не дозвољава особи да се удаљи или инсистира да се не раздвајају
(приликом процене узети у обзир пол, узраст и вероисповест лица).
 Друга лица не дозвољавају особи да одговара на питања, труде се да на све
одговоре уместо ње.
7.3 Физичке баријере
 Спроводе се мере контроле како би се лице/а спречило/ла да напусти
место становања/рада (постоје стражари, инсталиране су видео-камере, решетке,
ограде и сл.).
8. ИНФОРМИСАНОСТ О ЗАЈЕДНИЦИ / ПОСЛУ


Лице не зна назив места у којем се налази, адресу где станује или ради.



Лице не може да пружи јасно објашњење шта ради, где се налази / где иде.

 Лице/а не зна/ју да да/дају одговор на питања која се односе на детаље о
путовању (куповина карата/цена, припрема докумената,...).


Лице не зна ништа о особи код које наводи да живи/да ће бити смештена.



Лице не зна пун назив компаније у којој ради / у којој треба да ради.

 Лице путује у иностранство ради посла, а не поседује уговор о раду и/или радну
визу.
 Лице наводи да иде да ради у земљу чији језик не зна, нити зна енглески или
други језик који се претежно користи у тој земљи поред матерњег језика земље.
 Лице има непотпуне или нереалне информације у погледу природе посла,
могућности зараде, будућих услова живота, услова животу у месту дестинације.
9. ОДНОСИ СА ПОРОДИЦОМ И УСЛОВИ СТАНОВАЊА


Дете/лице живи у породици у којој је било пријава породичног насиља.



Дете/лице је побегло од куће.



Дете не живи са својом породицом или старатељима / хранитељима.

 Лоши услови становања, лице спава на поду или импровизованом душеку, нема
приватни простор.


Лице живи у домаћинству са људима које не познаје добро.



Лице живи и ради на истом месту.

 Дете борави у соби/просторији у којој нема опреме потребне детету осим
основног / оскудног намештаја (нема играчака, дечијих књига, бојанки и сл.).
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10. ВРСТА РАДА


Лице пружа сексуалне услуге.



Лице проси.

 Лице ради у угоститељским објектима (кафане, кафићи, ноћни клубови, на
вашарима и сл.).
 Лице обавља тешке физичке и сезонске послове (рад у пољопривреди,
грађевинарству и сл.)
11. КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ


Дете или млада особа врши кривична дела.



Дете или млада особа је члан групе која се бави криминалним активностима.
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