
TRAFIKIMI KUNDREJT KONTRABANDIMIT
Trafikimi i qenieve njerëzore përfshin 
përdorimin e forcës, mashtrimit ose kanosjes 
për të siguruar ndonjë lloj pune ose kryerje 
prostitucioni, ose në të cilin personi që kryen 
prostitucion është nën moshën 18 vjeç.

Kontrabandimi i njerëzve është evazioni i 
qëllimshëm i ligjeve të imigracionit duke sjellë 
joshtetas pa dokumente në SHBA dhe transportimi 
dhe strehimi i paligjshëm i joshtetasve pa 
dokumente të cilët gjenden tashmë në SHBA.

Këto nuk janë terma të këmbyeshme
Kontrabandimi është i bazuar në transport dhe është një krim kundër një kufiri

Trafikimi është i bazuar në shfrytëzim dhe është një krim kundër një personi

Raportoni trafikimin njerëzor: 1-888-373-7888 
www.dhs.gov/bluecampaign

www.dhs.gov/bluecampaign


IDENTIFIKIMI I TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE – PYETNI VETEN:
 

 

 

 

 

̆ A zotëron viktima dokumentet e veta të 
identifikimit dhe të udhëtimit?

̆ A është trajnuar viktima se çfarë t’u thotë 
anëtarëve të komunitetit, punëtorëve, forcave 
të rendit apo zyrtarëve të imigracionit? A 
komunikon dikush tjetër për llogari të viktimës? 

̆ A është rekrutuar viktima për një qëllim, por 
është detyruar të angazhohet në punë të tjera?

̆ A janë dërguar pagat e viktimës në mënyrë 
të paligjshme për të paguar një borxh 
ose një tarifë? (Shlyerja vetëm e një tarife 
kontrabandimi nuk konsiderohet trafikim.)

̆ A është viktima e detyruar të kryejë 
prostitucion?

 

 

 

 

 

 

̆ A është kërcënuar viktima ose familja e tyre se 
do të lëndohen nëse përpiqen të largohen?

̆ A është kërcënuar viktima me dëbim ose me 
kallëzim penal?

̆ A është dëmtuar viktima, a është privuar nga 
ushqimi, uji, gjumi, kujdesi mjekësor ose 
nevoja të tjera jetësore?

̆ A është viktima e lirë të kontaktojë me miqtë 
ose familjen pa u trajnuar apo mbikëqyrur?

̆ A është viktima nën moshën 18-vjeçare dhe a 
është e përfshirë në prostitucion?

̆ A jeton viktima në një banesë jashtë 
standardeve?
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