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BLUE CAMPAIGN
Nạn buôn người
Nạn buôn người là một hình thức nô dịch thời hiện đại, bao gồm việc mua bán người bất hợp
pháp nhằm mục đích bóc lột hoặc trục lợi từ việc mua bán. Đây là một hành động vô nhân tính tước
đoạt quyền tự do của con người và là một tội ác. Nạn buôn người gây thiệt hại cho nền kinh tế của
chúng ta, sự an toàn và sức khỏe của quốc gia và chân giá trị của toàn xã hội chúng ta.
Mỗi năm, hàng triệu người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bán sang các nước trên khắp thế giới, gồm cả
Hoa Kỳ. Theo ước tính, nạn buôn người là một ngành kinh doanh trị giá 32 tỉ đô la mỗi năm, đứng thứ
nhì chỉ sau nạn buôn thuốc gây nghiện là tội hình xuyên quốc gia thu lợi cao nhất.
Kẻ buôn người dùng vũ lực, gian kế hoặc áp lực để dụ dỗ nạn nhân và cưỡng bức họ lao động hoặc thực hiện việc mãi dâm.
Nạn buôn người không giống nạn đưa người vượt biên giới lậu. “Buôn người” mang tính bóc lột và không
cần phải vượt biên giới. Theo luật liên bang, mọi trẻ vị thành niên bị khuyến dụ thực hiện hành vi mãi dâm
đều là nạn nhân của nạn buôn người. “Nạn trốn lậu” mang tính di dời và liên quan đến việc mang một người
vượt biên giới của một nước khác, với sự chấp thuận của người đó, vi phạm luật di trú.
Nạn buôn người tồn tại trên khắp quốc gia - ở thành phố, ngoại ô và những vùng nông thôn – và ngay
trong cộng đồng của chúng ta. Mặc dù nạn buôn người lan tràn khắp nơi, nhiều nạn nhân không được ai
phát hiện ra. Nạn nhân hiếm khi tự đứng ra tìm người giúp đỡ vì sợ những tên buôn người, sợ rào cản
ngôn ngữ và/hoặc sợ cơ quan chấp pháp. Vì lý do này, nạn buôn người vẫn cứ là một tội ác đang ẩn náu
khắp mọi nơi.
Cho đến tận bây giờ.

Blue Campaign: Hãy cùng tham gia với chúng tôi
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) chịu trách nhiệm điều tra về nạn buôn người, bắt giữ kẻ buôn người, và bảo
vệ nạn nhân. DHS cũng đưa ra chính sách cứu trợ về di trú đối với người sinh trưởng ở nước ngoài là nạn
nhân của nạn buôn người.
Blue Campaign là tiếng nói hợp nhất vì những nỗ lực của DHS chống lại nạn buôn người. Cùng hợp
tác với cơ quan chấp pháp, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cá nhân, Blue Campaign đấu
tranh để bảo vệ quyền tự do cơ bản và đưa những kẻ bóc lột mạng sống con người ra trước pháp luật.
Nâng cao cảnh giác và kiến thức sẽ mang lại nhiều manh mối cho cơ quan chấp pháp, nhờ đó sẽ có thêm
nhiều nạn nhân được nhận biết.
Chúng tôi không thể thực hiện việc này một mình được. Hãy cùng chúng tôi tham gia vào trận chiến triệt
phá nạn buôn người.
Hãy vào xem trang mạng Blue Campaign để tìm hiểu làm cách nào chúng ta có thể phối hợp
cùng nhau và để được huấn luyện, tìm tài liệu quảng bá và biết cách hỗ trợ nạn nhân. Hãy
vào trang mạng: www.dhs.gov/Bluecampaign. Chọn “Like” cho chúng tôi trên Facebook:
www.facebook.com/bluecampaign. Hoặc liên hệ với chúng tôi tại: BlueCampaign@hq.dhs.gov.
Nguồn: Văn phòng Liên hiệp quốc về Thuốc gây nghiện và Tội
ác.

Săn mồi ở người yếm thế
Tại một buổi tiệc Halloween ở Oxon Hill, Md., vào ngày 31 tháng Mười, 2009, một tên buôn người gặp một em nhỏ 12 tuổi
đang bỏ nhà đi lang thang. Em này nhờ hắn ta giúp tìm chỗ tá túc. Thay vì giúp đỡ, tên buôn người – một thành viên lâu
năm của băng đảng MS-13 khét tiếng – đã cưỡng ép em thực hiện việc mãi dâm ngay vào ngày hôm sau. Trong hơn 3
tháng, hắn đã bắt nhốt em gái này, ép buộc em hoạt động tình dục để kiếm tiền nhiều lần trong ngày tại nhiều nơi, nhà ở,
căn hộ và khách sạn ở Bắc Virginia. Giải cứu nạn nhân và khởi tố thành công kẻ phạm pháp là kết quả của những nỗ lực
của Đơn vị chống Băng đảng Quốc gia (NGU) của Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) thuộc Cơ quan Chấp pháp về Di trú
và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cùng với sự hỗ trợ từ phía Lực lượng Đặc nhiệm về Nạn buôn người Bắc Virginia, tất cả đều vì
sứ mệnh của Blue Campaign.

Từ lòng tin dẫn đến Buôn người
Ở Chicago, từ năm 2008 đến 2010, một tên buôn người đã chiêu
dụ và sắm sửa cho ba người phụ nữ đến từ Ukraine và một người
từ Belarus để trở thành những thành viên trong “Gia đình” của
hắn ta. Tên này tìm việc làm cho họ, cho nơi ăn chốn ở và dụ
dỗ từng người một vào mối quan hệ yêu đương với hắn. Sau
khi đã được tín nhiệm, tên này tịch thu hộ chiếu và giấy tờ tùy
thân của họ. Kế đó, hắn cưỡng bức họ làm việc nhiều giờ,
thường xuyên đánh đập, lạm dụng tinh thần, tống tiền và bóc
lột tình dục. HSI đã tiến hành điều tra với sự phối hợp của Văn
phòng Công tố Tiểu bang thuộc Hạt Cook và Lực lượng Đặc
nhiệm về Buôn người của Hạt Cook. Phương thức lấy nạn
nhân làm trọng tâm của Blue Campaign đảm bảo để các phụ
nữ nhận được những dịch vụ hỗ trợ nạn nhân cần thiết. Tất cả
bốn phụ nữ đều đứng ra làm nhân chứng của chính phủ tại
phiên xử.

Những Lời hứa hão về Giấc mơ
Mỹ quốc
Ba nạn nhân đã được xác nhận, cùng với 10 người
khác có khả năng cũng là nạn nhân, đã được giải cứu
trong đường dây mãi dâm hoạt động ở Georgia, Florida,
và hai vùng Carolina. Các nạn nhân bị dụ dỗ từ Mexico
và những nơi khác bỏ sang Hoa Kỳ với những lời hứa
hão về một giấc mơ Mỹ quốc. Khi đã đến đây, những
người phụ nữ bị cắt mất liên lạc với gia đình. Họ bị đe
dọa và cưỡng bức thực hiện hành vi tình dục ở khắp
vùng Đông nam — một nạn nhân kể lại bà ta đã bị tên
buôn người đánh đập thường xuyên. Đường dây buôn
người thậm chí còn bị tố cáo là đã xếp đặt để bắt giữ
một trong số những đứa con của nạn nhân tại Mexico
làm con tin, để đảm bảo người mẹ phải tuân thủ theo
họ làm công việc mãi dâm tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra,
có tên là “Đêm Hành động” là một hành trình dài; một
nỗ lực thực sự với sự hợp tác của những người giữ
vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ Blue Campaign. Đêm
Hành động do HSI dẫn đầu, với sự hợp tác của FBI, Cục
Quản lý vấn đề về Rượu, Thuốc lá, Vũ khí, và Chất nổ; Cục
Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP); CBP Tác vụ Hàng
không và Hàng hải của CBP; Cục Điều tra Hình sự của
Sở Thuế vụ; Sở Cảnh sát Thủ đô Savannah-Chatham;
Phòng Cảnh sát trưởng Hạt Chatham; Sở Cảnh sát Thành
phố Garden; và Đội Chống Thuốc gây nghiện ChathamSavannah.

Bị giam cầm ngay trong xóm
Tên buôn người, một cư dân của Georgia trước đây và là
công dân của Nigeria, trở về nước năm 2001 và dụ dỗ
một em gái 17 tuổi đến Hoa Kỳ để làm người giúp việc.
Khi đã đến đây, ả này đã lạm dụng cô, đánh đập cô khi
cô không lau dọn kỹ, không chạy lại nhanh khi em bé của
ả khóc và khi cải lại chủ. Một nhân chứng, bạn của cô, đã
giúp nạn nhân trốn thoát. Bị cáo vẫn không nản chí và lại
trở về Nigeria dụ dỗ một nạn nhân thứ hai, và lại đối đãi
và lạm dụng người này giống lần trước. Sau đó nạn nhân
thứ hai này cũng trốn thoát được. Vụ án này đã được
HSI, FBI và Sở An ninh Ngoại giao của Bộ Nội vụ điều
tra. Vụ án này gặp rắc rối vì bị cáo đã rời Hoa Kỳ trong
thời gian điều tra.
Như một minh chứng cho tinh thần cộng tác hỗ trợ Blue
Campaign, sau đó bị cáo đã bị phát hiện và bị bắt giữ tại
phi trường Houston khi ả đang tìm cách vào lại Hoa Kỳ. Ả
này đã bị khởi tố và bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án tám
điểm kiện. tám tội danh.

