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РУБРИКИ: 

Насилието 

Трафик на хора 

  

През октомври Пето СОУ „Георги Измирлиев“ обявява 

ученическа кампания срещу агресията и борба с училищното 

насилие като приоритет в дейността си. Идеята е да 

мотивираме учениците да проявяват нетърпимост и активна 

позиция при всеки случай на насилие в училище. 

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“,№ 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

 

 

 

Мото: „Старият закон „око за око“ оставя всекиго сляп.“ 

Мартин Лутър Кинг 

Тема на броя:Да спрем насилието в училището 

НИЕ МОЖЕМ ДА СПРЕМ НАСИЛИЕТО 

- ако от най-ранна детска възраст се 

запознаем с проблема за насилието, за да не го 

приемаме като естествен вид поведение; 

 
 

 

 
 

 

 

- ако се опитаме да разберем 

как се чувстват тези, върху 

които е упражнено насилие; 

 

- ако се научим да разбираме и 

приемаме „различните“ от нас; 

 
 

- ако, когато сме ядосани, се 

научим да контролираме гнева 

си; 

 
 

 

 

- ако насочим енергията си към 

някакъв вид спорт, за да не ни 

е скучно; 
 

- ако осъзнаем, че сме 

отговорни за това, което 

правим; 

 

- ако насилниците са наясно с 

последиците от действията им 

върху жертвите; 

 

- ако избягваме употребата на 

алкохол и наркотици, които 

пречат да контролираме 

действията си; 

 

- ако осъзнаем, че някои от проявите на насилие са и 

престъпления, които се наказват; 
 

- ако, когато имаме проблем, споделим чувствата си с някого, 

който може да ни помогне за разрешаването му. 
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Какво е насилие и как да се предпазим от него? 

Насилие е всяко действие, което наранява хора или 

поврежда имуществото. Засегнати са всички – не само 

насилниците и техните жертви, а и тези, които знаят за 

насилието или го наблюдават. 

Защохоратаприбягватдонасилие? 

Причините са сложни и различни. Насилие като 

резултат на емоционални проблеми – хора с ниско 

самочувствие или желание за власт могат да извършат 

насилие върху по-малки и по-слаби, за да се 

почувстват силни и властни. 

 

Насилиепоподражание 

Извършителят се възхищава от някого и иска да 

прилича на него. „Супер героят” трудно си дава сметка, 

че неговият кумир невинаги постъпва правилно. 

Кумири могат да бъдат филмови герои, по-големи 

съученици, които са модел за подражание. 

 

Ниеможемлидаспремнасилието 

Ако от най-ранна детска възраст се запознаем с проблема за насилието, за да 

не го приемаме като естествен вид поведение. 

 Ако се опитаме да разберем как се чувстват тези, 

върху които се прилага насилието. 

 Ако се научим да разбираме и приемаме 

различните от нас. 

Ако насочим енергията си към някакъв вид спор. 

 

Антон Смиленов от IX а клас 
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На 13.10.2014 г. в Пето СОУ „Г. Измирлиев“ се проведе 

кампания за превенцията на трафика на хора с цел 

трудова експлоатация под мотото „Нулева 

толерантност срещу трафика на хора“. Срещата бе 

проведена от г-жа Любка Митева – секретар на 

местната комисия за борба за трафика на хора и 

представителите на ДАНС Ива Куртишева и Васил 

Грозданов. 

 Кампанията цели повишаване чувствителността 

на обществото по проблема трудова експлоатация 

чрез предоставяне на информация за рисковете, 

механизмите за въвличане в трафик, начините за 

предпазване, координатите на Националната 

комисия за борба с трафика на хора и на местните структури към 

нея, както и координатите на дипломатическите представителства на 

Република България в чужбина.  

Жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация често биват 

принуждавани да работят срещу минимално или никакво заплащане. 

Попадането в трудова експлоатация може да се случи чрез агенции за 

набиране на хора за работа в страната и в чужбина, чрез агенции - 

посредници за младежки бригади, чрез обяви за работа, чрез познати, 

близки, дори роднини, чрез страници за запознанства в Интернет.  

Кампания „Нулева толерантност срещу 

трафика на хора!” 



4 
 

Във връзка с 18 октомври – европейски ден за борба с трафика на 

хора, ученици и учители от Пето СОУ „Г. Измирлиев” създадоха флаери, 

които на 17.10.2014 г. бяха разпространени на територията на град 

Благоевград. 

 Трафикът на хора е модерна форма 

на робство, жертвите на което са измамвани 

и принуждавани насилствено да работят, 

проституират  или са отнемани органите им. 

 Продажбата  на човешки същества е 

второто по доходност престъпление в света 

след наркотрафика. Около 30 милиона 

са робите в света днес. 

Интернет е новият пазар  

за трафик на деца. 

 Всяка минута 2 деца по света стават 

жертва на трафик за сексуална експлоатация 

и насилствен труд.  

 Очаква се 1, 2 милиона деца годишно 

да стават жертва на трафик . 

За повече информация посетете страницата на  

V СОУ „Георги Измирлиев “ въвFacebook 
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