
 

 

 

У сусрет Европском дану борбе против трговине људима, који се обележава 18. октобра, 

организације Атина и Центар за права детета покренуле су дигиталну платформу намењену 

младима средњошколског узраста под називом „Како да се заштитиш од трговине људима“. 

Она је настала као резултат вишемесечног заједничког рада на пројекту „Кампања за 

подизање свести о трговини децом у Републици Србији“, који се спроводи уз финансијску 

подршку Европске уније и Савета Европе, а кроз заједнички програм „Хоризонтал Фацилитy 

за Западни Балкан и Турску 2019-2022“. Основна идеја и циљ настанка платформе јесте да се 

млади, који и јесу у повећаном ризику да постану жртве трговине људима, директно 

информишу о томе како да пепознају те ризике и како да се заштите.  

 

У Србији, али у свим осталим земљама Западног Балкана, деца и млади чине већину међу 

идентификованим жртвама трговине људима. Ове године, до септембра месеца, у Србији су 

укупно идентификоване 32 жртве трговине људима, према званичним подацима Центра за 

заштиту жртава трговине људима, који функционише при Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. Од тог броја, малолетних жртава је било 9 и у 

питању су све девојчице. Њих четири биле су жртве сексуалне експлоатације, 2 радне 

експлоатације, 2 су биле принуђене на брак и једна је била принуђена на вршење кривичних 

дела. Сличну статистику налазимо и у другим земљама Западног Балкана, а о њој речито 

говори и најновији приказ Савета Европе на којем се види да у овим земљама 66% 

идентификованих жртава трговине људима чине управо деца.  
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Дигитална платформа "Како да се заштитиш од трговине људима?"  

 

Платформа садржи одговоре на најважнија питања о трговини људима, о томе како 

препознати трговца људима а како жртву трговине људима, шта свака млада особа може да 

уради овим поводом, односно како да препозна и коме да пријави сумњу на трговину људима, 

а такође и због чега је све важна Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима – 

кровни документ и универзална водиља у заштити жртава трговине људима. Такође, 

Платформа садржи и упутства о томе како се заштитити од трговине људима, и како превазићи 

предрасуде које прате овај проблем. На њој се налази и квиз знања на основу којег млади 

средњошколског узраста могу да провере колико познају ову област.  

 

Организације Атина и Центар за права детета, које спроводе овај пројекат, користе прилику да 

поводом Европског дана борбе против трговине људима укажу на важност чувања интегритета 

личности детета, његовог угледа, достојанства, права и најбољег интереса детета жртве, као и 

да деца која су претрпела насиље ни у једном тренутку не смеју остати без правовремене, 

адекватне, кривичноправне, породичноправне и социјалне заштите од насиља као и да се 

морају заштитити од секундарне виктимизације. Атина и Центар за права детета такође 

подсећају професионалце у Србији, који раде са децом и за децу, да су у сталној обавези да 

преиспитују своја поступања, те да у пуној мери примењују постојеће законске прописе и 

омогуће деци жртвама трговине људима што безболнији опоравак од трауме и успешну и 

функционалну реинтеграцију.  

 

Европски дан борбе против трговине људима установио је Савет Европе 2005. године с 

циљем да се подигне свест о важности пуног спровођења Конвенције Савета Европе о борби 

против трговине људима. Циљ обележавања овог датума јесте и информисање јавности и 

ширење информација, знања и најбољих пракси у области борбе против трговине људима 

и заштите жртава међу различитим актерима на локалном, националном, регионалном 

и ширем европском нивоу. 

 

За више информација се можете обратити Удружењу Атина на број телефона +381 61 63 

84 071  
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