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Идентификацијата на жртвите на трговијата со луѓе продолжува да биде еден од најголемите
предизвици во борбата против овој феномен не само во Македонија туку и во светот.
За жал, и денес, после толку донесени конвенции,
стратегии и мерки многу од жртвите остануваат
неидентификувани и, како последица, се предмет
на континуирана експлоатација, без можност за
пристап до правата. Идентификацијата на
жртвите на трговија со луѓе, или потенцијалните
жртви, е првиот чекор кон обезбедување на
помош и заштита и е од витално значење за
обезбедување на нивните човекови права.
Затоа во рамки на Неделата за борба против трговија со луѓе во Р. Македонија, која секоја
година се организира од 2-ри до 9-ти декември, Отворена Порта ја организираше
Националната конференција за проактивна и координирана борба против трговија со луѓе со
фокус на трудова експлоатација -Промоција и примена на индикаторите за
идентификација на жртвите на трговија со луѓе.
Конференцијата ги собра на едно место сите релвантни
актери во борбата против трговијата со луѓе во Р.
Македонија за да се консолидираат напорите за
проактивна и координирана идентификација на
трговијата со луѓе, особено заради трудова
експлоатација. Во таа насока, на конференцијата се
разгледаа предизвиците со кои што се среќаваат
професионалците при идентификација но исто така и се
дадоа конкретни препораки за подобрување на
идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе.
Генерални препораки кои произлегоа од конференцијата:
• Подигање на јавната свест за постоење на проблемот,
особено за постоење на трудовата експлоатација и
градење на нетолерантен однос кон оваа појава
• Континуирано градење на капацитиетите на
професионалците за ефикасна идентификација на
жртвите и соодветно постапување во борбата против
трговијата со луѓе;

• Подобрување на соработката меѓу професионалците од државните институции и
здуженијата на граѓани за поуспешна борба против трговијата со луѓе и сеопфатна
помош и поддршка на жртвите;
• Редовно дополнување на индикаторите за идентификација на жртви од трговија со
луѓе со цел нивна практична примена.

Дополнително, на конференцијата, Отворена Порта го најави почетокот на медиумската
кампања под мотото ,,Крени го гласот против трговијата
со луѓе‘‘ која што има за цел да даде една нова димензија
на трговијата со луѓе односно да нагласи дека трговијата
со луѓе не се случува само во секс индустријата, ниту пак
се случува само во земјите во развој. Напротив таа е
реалност во многу земји и се случува во многу сектори
како што се земјоделство, градежна индустрија,
угостителски и услужни дејности. Во таа насока беше
промовиран видео спот што започна со емитување на македонските телевизиските канали
придружен од радио спот. https://www.youtube.com/watch?v=Bd4gkxQhblI

Оваа конференција е дел од проектот “Крени го гласот против трговијата со луѓе„ кој го
спроведува Отворена Порта, а е финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Самиот
настан е кофинансиран од страна Германското друштво за интернационална соработка -ГИЗ.
Конференцијата беше спроведена во соработка со Националната комисија за борба против трговија
со луѓе и илегална миграција , учество земаа 56 релвантни актери во борбата против трговијата
со луѓе во Р. Македонија, односно претставници од Министерството за Внатрешни работи,
Министерството за труд и социјална политика, Центрите за социјална работа, здруженија на
граѓани, претставници од интернационални организации и медиуми. На конференцијата со воведен
говор се обратија Министерката за Внатрешни работи, Министерот за труд и социјална политика
како и претставник од Отворена Порта.

