Рискове за въвличане в трафик онлайн –
опит и мнения на потребителите
на сайтове за работа и сайтове за запознанства
Резултати от онлайн проучване в рамките на инициативата
www.surfandsound.eu:
Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в
процесите на трафик на хора и каналджийство

Методология
Метод на
регистрация
• Онлайн
въпросник
• Разпространение
по имейл
• Полева работа –
от 17 до 26
февруари 2017 г.

Метод на подбор
• Онлайн панел
• Предварителен
скрининг за
подходящи
респонденти

Полевата работа е извършена от Ноема

Обем на извадката
• Планирана - 350
• Реализирана –
354

Целева група
• Потребители на
сайтове за работа
и/или сайтове за
запознанства
• Възраст – 15 или
повече години

Ползваемост на Интернет по тип сайтове
В % от отговорилите

Facebook
Туитър

90

10

15

Други социални мрежи

30

Сайтове за работа
Сайтове за запознанства

Няколко пъти седмично или повече

14

50

23

9

38

11

Мобилни приложения за запознанства

Тъмни/скрити мрежи

10

14

16
2 22

4 11 3

11

Няколко пъти месечно

19

32

12
13

19

8

29

21

1

42

17

46
83

Няколко пъти годишно

По- рядко

Никога

База: всички респонденти – N=354

Опит с потенциално опасни реклами за работа в Интернет
В % от отговорилите

Facebook

71

Туитър

6

Други социални мрежи

9

Сайтове за работа

Да, определено
съм срещал/а
такива реклами
39
Не, никога
21

27

Сайтове за запознанства

2

Мобилни приложения за
запознанства

1

Тъмни/скрити мрежи

1

База: отговорили, че са срещали опасни реклами – N=280

Като мисля пак за
това, си спомням
някои реклами,
които изглеждаха
подозрителни,
опасни или
рисковани
40

База: всички респонденти – N=354

Потенциално опасни реклами за работа по сектори и причини
В % от отговорилите
Обещаваните условия за работа
изглеждаха прекалено добри

68
49

Условията за работа бяха неясни
Подробностите по пътуването/
настаняването бяха неясни или
изглеждаха нереалистични

44

Не се изискваха квалификации или
изискваните квалификации не
отговаряха на предполагаемите…

41

Имаше няколко реклами с различни
условия, но за една и съща работа и
с едни и същи данни за контакт
Други причини

18

3

База: отговорили, че са срещали опасни реклами – N=280

40

Селско стопанство

Строителство

21

Лични грижи (за деца, възрастни,
хора с увреждания)

53
35

Туризъм, хотели и ресторанти

Забавления (танцьори, певци...)
Интимни услуги (масаж, ескорт,
компаньонки...)

19
17

Отговорили на обява за работа в чужбина по резултати
В % от отговорилите

3

Заминах в чужбина и започнах
работата

1

4
Не
75

Да
25

Предприех подготовка, но не
заминах
91

База: всички респонденти – N=354

Заминах в чужбина, но се
върнах, без да започвам
работата

Само влязох в контакт да
получа допълнителна
информация

База: отговорили, че са отговорили на обява за работа– N=89

Отговорили на обява за работа, отказали се от по-нататъшни стъпки
В % от отговорилите

2

Само влязох в контакт
да получа
допълнителна
информация
Предприех подготовка,
но не заминах

Друга причина
47

Условията/ организаторите
изглеждаха подозрителни

4
91

Не харесах условията

21

1
3

Заминах в чужбина, но
се върнах, без да
започвам работата
Заминах в чужбина и
започнах работата

Промених решението си

30

База: отговорили, че са отговорили на обява за работа– N=89

База: отговорили, че само са поискали информация– N=81

Запознати със случаи на принудителен труд в чужбина
в резултат на обява в Интернет
В % от отговорилите

Зная за подобни случаи от
медиите

39

Лично познавам хора, които са
пострадали

Аз лично пострадах

5

Да
43

Не
57

1

База: отговорили, че са запознати с подобни случаи– N=153

База: всички респонденти – N=354

Потенциално опасни за принудителен труд сайтове и сектори
В % от отговорилите

Facebook

71

Twitter

9

Други социални мрежи

Сайтове за запознанства

48

Строителство

7

Сайтове за работа

Селско стопанство

20
1

Лични грижи (за деца,
възрастни, хора с увреждания)

35

Туризъм, хотели и ресторанти

Мобилни приложения за
запознанства

0

Забавления (танцьори,
певци...)

Тъмни/скрити мрежи

1

Интимни услуги (масаж,
ескорт, компаньонки...)

База: отговорили, че са запознати с подобни случаи– N=153

22

22
16
18

Отговорили на предложения за романтични или интимни
връзки чрез Интернет или мобилни приложения
В % от отговорилите

9
27
Само
получавал/
а
52

Нито едно
от двете
41

Получили/ отговорили без
да започне връзка
64

И двете
6

База: всички респонденти – N=354

Получили/ отговорили и
започнали връзка

Неполучили отговор/
неотговорили

Само
изпращал/а
1
База: отговорили, че са получавали/ изпращали предложения– N=208

Запознати с реклами за услуги в Интернет, предоставяни от
потенциалноВ %експлоатирани
хора
от отговорилите
Facebook

56

Twitter

Не, никога

28
5

Други социални мрежи

17
22

Сайтове за работа
Сайтове за запознанства

22

73

Не, но сега като мисля пак
за това, си спомням някои
реклами, които
изглеждаха подозрителни,
опасни или рисковани
Да, определено съм
срещал/а такива реклами

11

База: отговорили, че са срещали такива реклами – N=94

База: всички респонденти – N=354

Реклами за услуги в Интернет, предоставяни от потенциално
експлоатирани хора по сектори и причини
В % от отговорилите

Езикът не беше
граматически правилен

Селско стопанство

44

39

Строителство
Рекламите бяха анонимни

50

Условията на
работа/предлаганите услуги
бяха неясни
Една и съща реклама се
появяваше в различни
сайтове
База: отговорили, че са срещали такива реклами – N=94

Лични грижи (за деца,
възрастни, хора с…
68

32

22

Туризъм, хотели и
ресторанти

Забавления (танцьори,
певци...)
Интимни услуги (масаж,
ескорт, компаньонки...)

17
11
22
67

Запознати със съдържание в Интернет, рекламиращо трансфер
на бежанци и мигранти
В % от отговорилите

Да

Facebook

29

Twitter
Други социални
мрежи

8

Не, но мои близки,
приятели или познати
са забелязвали

23

1

48
18

Сайтове с обяви

2
7 4

Не зная
База: отговорили, че знаят за такива реклами – N=183

66

Не, но знам за
подобно съдържание
от медиите
Не, но хората говорят,
че подобно
съдържание
съществува
База: всички респонденти – N=354

Ползвали услуги на експлоатирани хора и трансфер
на бежанци и мигранти, рекламирани в Интернет
В % от отговорилите

Трансфер на бежанци и мигранти

Услуги на експлоатирани хора

Не

92

84
Да, само хора, които
познавам

2

14

База: отговорили, че знаят за такива реклами – N=183

Да, и хора, които
познавам, и аз
лично

Не
Да
8

База: всички респонденти – N=354

Благодарим за вниманието!

Повече информация за инициативата на www.surfandsound.eu

