
ТРАНЗИТ

Након фазе "врбовања", следи фаза превоза жртве која се завршава
обезбеђивањем смештаја и прихвата жртве у земљи дестинације. Жртве често
нису ни свесне да су ушле у ланац трговине људима, него верују у све што су им
обећали трговци људима.

Уколико је реч о међународном ланцу трговине људима, жртве трговине људима
прелазе државне границе потпуно регуларно, најчешће без свести о томе шта их
чека када дођу у обећану земљу, искрено верују у све што им је речено, радују се
решавању својих животних проблема и бољем животу у неком другом месту и
држави. Најчешће, жртве у фази транзита не показују никакву забринутост или
страх. Због тога их је тешко препознати на граничним прелазима.

Транспорт жртава по правилу, одвија се кроз редовни саобраћај, возилима,
аутобусима, возовима и авионима, који се не може повезати са организованим
криминалним активностима, већ је потпуно идентичан приватним, пословним или
туристичким путовањима. Жртве имају своја документа и легално прелазе
границе. Документа им се одузимају по доласку у место експлоатације, што
трговцима људима омогућава контролу над жртвом.

За један број жртава криминалне групе користе унапред утврђене канале, при
чему су чести илегални преласци државне границе, када жртве напуштају своју
земљу без пасоша (нпр. никада до тада нису напуштали земљу и не поседују
путну исправу). У другим случајевима жртве имају код себе фалсификоване
пасоше и другу документацију, које им обезбеђују трговци људима.

Код малолетних лица, жртава трговине људима, најчешћи је случај преласка
државне границе са пунолетним лицем, које такође има фалсификоване исправе у
вези сродства са њим. Један број малолетних лица се преко границе превозе као
“слепи путници“, сакривени у возовима, камионима (нпр. у картонским кутијама и
покривени ћебетом и сл).

Превоз жртава може се вршити у оквиру граница једне државе из места у место,
из једне државе у другу, из једне државе преко једне или више држава у неку
наредну државу.

Током ове фазе жртва често бива физички и психички злостављана.


